PROGRAMMA
INLEIDING ZIEKENHUISFINANCIËN 2022

Locatie:
Slot Zeist Zinzendorflaan 1, in Zeist
Cursusleiding:
drs. J. (Jaap) Doets, consultant in de gezondheidszorg
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Doelgroep: medisch managers, RVE-voorzitters, stafbestuursleden en overige medisch specialisten
met financiële interesse
Voorbeelden van vragen, die aan bod komen:
 Hoe zit de financiering van de medisch specialistische zorg nou eigenlijk in elkaar?
 Wat zijn de consequenties van de nieuwste regelgeving voor ziekenhuis en medische staf?
 Hoe kan ik zien of ons ziekenhuis financieel gezond is?
 Hoe bepaal je het verschil tussen de kostprijs en de vraagprijs van een DBC?
 Hoe maak je een goeie business case van een investeringsvraag?
Doelstelling:
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een overzicht van de voornaamste vraagstukken die
van belang zijn bij de financiering van de medisch specialistische zorg en bedrijfsvoering van
zorgafdelingen c.q. ondernemingen. De basis is voldoende om kritisch te kunnen participeren in
bedrijfseconomische analyses en besluitvorming zoals die zich bij RVE’s of zorgondernemingen
voordoen.
Toelichting:
Het zorgstelsel biedt ruimte voor ondernemerschap van zorgprofessionals. Dit betekent niet alleen
dat er mogelijkheden zijn om een eigen zorgonderneming op te richten, maar dat ook binnen de
bestaande zorginstellingen er steeds vaker op decentraal niveau strategische en bedrijfseconomische
verantwoordelijkheden worden neergelegd. In beide gevallen vraagt dit van de medische
professional kennis en vaardigheden op financieel gebied zodat zorginhoudelijke plannen kunnen
worden ondersteund door een financieel gezonde bedrijfsvoering.
De cursus biedt voor de medische specialist een inleiding in de financiële bedrijfsvoering van het
ziekenhuis en is geschikt voor medische managers, maar ook voor bijvoorbeeld bestuurders van de
medische staf. Aangezien eigenlijk elke medische specialist voldoende inzicht in de
ziekenhuisfinanciën behoort te hebben staat de cursus ook open voor alle geïnteresseerde medische
specialisten.
Huiswerk
Verzamelen en meenemen bedrijfseconomische gegevens eigen afdeling/RVE/onderneming; lezen
literatuur.
Geschatte tijdsinvestering: 3 uur
Literatuur ter voorbereiding
Uit ‘Artsen met verstand van zaken': hoofdstuk 3 en 4.

Programma
Dag 1
08.30 Ontvangst, koffie, installeren
09.00 Onderlinge kennismaking, leerdoelen, opzet van de cursus
09.30 Financiering van de medisch specialistische zorg
 Ziekenhuisfinanciering
 DBC/DOT ontwikkelingen
 Verhouding ziekenhuis en specialisten
 Relevante wet- en regelgeving
12.30 Pauze/maaltijd
13.30 Vervolg financiering van de medisch specialistische zorg
14.30 Balans – en resultaatrekening
 Opbouw van de jaarrekening
 Balans en exploitatieresultaat
 Eigen vermogen
 Rendement, liquiditeit en solvabiliteit
17.00 Afsluiting
Dag 2
08.30 Ontvangst, koffie, installeren
09.00 Bedrijfseconomische besturing van het ziekenhuis, een RVE of zelfstandige kliniek
 Kostprijs en vraagprijs
 Kostprijsberekening
 Sturingsinformatie
 Investeringsanalyse
 Opstellen van een begroting/business case
12.30 Pauze/maaltijd
13.30 Jaarrekening van eigen ziekenhuis of RVE
 Bespreken van voorbeelden van eigen jaarrekeningen/begrotingen/rapportages
16.30 Evaluatie en afsluiting
17.00 Einde
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