Proefles Financieel Management in de
Zorg
Deze proefles is onderdeel van de Jaaropleiding
Bedrijfskundig Zorgmanagement.
Wilt u meer informatie over deze opleiding? Bezoek dan
onze website www.opleiding-zorgmanagement.nl

Financieel Management in de Zorg
In 4 stappen naar een sterke gesprekspartner van uw controller!
Bekijk onderstaande filmpjes voor een korte uitleg over 4 belangrijke termen, die je als niet financieel
manager móet kennen als gesprekspartner van jouw controller.

Stap 1

Bekijk de video met uitleg over uitgaven en kosten.
https://www.youtube.com/watch?v=4LFfD22ZFuA
Bron: Alex Klein

Stap 2

Bekijk de video over de balans en de resultatenrekening
https://www.youtube.com/watch?v=0CUwJZuBsCE Bron:
Alex Klein

De 4 belangrijke financiële termen met voorbeelden in de zorg.
1. Uitgaven: cash geld wat het ziekenhuis verlaat
2. Kosten: het verbruik van mensen en middelen tijdens het zorgproces. Dit kan dus een ander
moment zijn dan de uitgave!
3. Opbrengsten: het bedrag dat is gefactureerd aan de zorgverzekeraar
4. Inkomsten: het cash-geld dat daadwerkelijk is ontvangen
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Hoe gebruiken we deze financiële termen bij een DBC?
Stap 1: Het ziekenhuis moet uitgaven doen om
materiaal, apparatuur, bedden etc. te kopen.
Dit zijn miljoenen euro’s.
Stap 2: Tijdens behandelingen wordt het materiaal
verbruikt en dit zijn kosten
Stap 3: De handelingen van de artsen worden na
120 dagen gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, dit
zijn opbrengsten
Stap 4: De zorgverzekeraar betaalt na een week de
factuur van het ziekenhuis.
Dit zijn ontvangsten voor het ziekenhuis.

Wat is de financiële uitdaging bij een DBC?

Voor investeringen en materiaal tbv een behandeling is geld nodig. Dit geld gaat uit de portemonnee
van de organisatie. Het duurt echter soms maanden voordat er geld terugkomt uit de verrichte
behandelingen DBC’s. Dus een liquiditeitsprobleem (een tekort aan geld) ligt op de loer.
Voorbeeld:
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Gesprekspartner worden
Je begrijpt dat goed inzicht in de financiële stromen in jouw organisatie van groot belang is voor de
continuïteit. Hopelijk geeft bovenstaande informatie je al een helder inzicht.
Wil je een échte gesprekspartner worden van jouw financieel manager en meer kennis opdoen over
de financiële aansturing van jouw organisatie? Volg dan de Jaaropleiding Bedrijfskundig
Zorgmanagement, waarvan ‘Financieel Management’ één van de belangrijke modules is voor een
integrale kijk op de bedrijfsvoering van een zorginstelling.
Tijdens de module Financieel Management gaan we verder in op o.a. de volgende vragen:
1. Hoe krijg je meer zicht op het geld in de organisatie?
2. Welke investeringen voorziet jouw instelling?
3. Hoe is dit geld beschikbaar gekomen?
4. Hoe snel betaalt de verzekeraar de facturen…….?

Meer weten over de Opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement?
Bezoek de website www.opleiding-zorgmanagement.nl
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