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In de praktijk ligt de focus binnen ziekenhuizen met name op het voorkomen van onrechtmatige en te hoge 
declaraties bij zorgverzekeraars. Dit om (onbedoelde) fraude en nahe�ngen te voorkomen. Uiteraard een goede 
zaak, maar het belicht vooral één kant van de medaille. Hoeveel focus legt uw ziekenhuis op onder-registratie en 
onlogische registratie? Voldoende inzicht in de kwaliteit van registratie en eventuele weglek van DOT-omzet? 
Dit is de andere kant van dezelfde medaille waar Cyphers de focus op legt. Betaald krijgen voor wat je doet. 
Niet teveel, maar zéker ook niet te weinig!

Weglekdetectie DOT-omzet met behulp van de Analyse DIS methode
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Met de Analyse DIS methode zoeken wij door een interne én externe benchmark naar signi�cante verschillen 
(outliers) t.o.v. het gemiddelde zorgpro�el. Door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring in de zorg in 
combinatie met het gebruik van Business Intelligence kunnen wij daarnaast controleren op complexere 
registratieve verbanden binnen de gehele zorgregistratie van uw ziekenhuis.

Hierboven is onze werkwijze schematisch weergegeven. Vanuit het Datawarehouse wordt relevante 
productiedata ingeladen in onze Business Intelligence tool. Tijdens de analysefase wordt inzicht verkregen in de 
mate van onder-registratie én onlogische registratie. Een belangrijke volgende stap is het in gesprek gaan met 
de Medisch Specialisten om gezamenlijk de bevindingen te beoordelen en vast te stellen wat de te nemen 
stappen zijn om de zorgregistratie te optimaliseren.

Werkwijze

Aanleiding

Resultaat

Focus op:

- Voorkomen van teveel declareren

- Voorkomen van ‘fraude’

- Voorkomen van boetes/nahe�ngen

- Horizontaal toezicht / Zelfonderzoek

Focus op:

- Voorkomen van te weinig declareren

- Volledige zorgregistratie 

- Logische / optimale zorgregistratie

- Betaald krijgen voor wat je doet

Onder registratie/ 

geen registratie

Onlogische registratie


