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Land van Horne is een stichting waarin de voordelen van een grote zorginstelling 
samengaan met aandacht voor het kleinschalige karakter van alle zorgcentra. Door 
het brede dienstenpakket kan Land van Horne ook dicht bij huis, of zelfs thuis aan 
de individuele zorgbehoefte voldoen. 
 
Klaar voor de toekomst 
Land van Horne is ontstaan uit fusies van meerdere regionale aanbieders. Daardoor gebruikte 
zij meerdere automatiseringssystemen ter ondersteuning van de primaire zorgprocessen. Me-
de gezien de sterke groei van thuiszorg binnen de gekozen zorg wilde het Land van Horne 
overgaan op één informatiesysteem dat zowel intra-, trans- en extramurale dienstverlening 
ondersteunt. Naast het oplossen van deze interne inefficiëntie wilde Land van Horne met 
een moderne ICT technologie klaar zijn voor de toekomst. De eisen die de veranderende 
wet- en regelgeving stelt aan zorginstellingen vragen van een zorginformatiesysteem 
maximale ondersteuning van integraliteit, betrouwbaarheid, modulariteit en flexibiliteit.  
 
Vraaggestuurde bekostiging 
In de hele moderniseringsslag van de AWBZ is het uitgangspunt de cliëntvraag. Door 
versnippering van informatie en ondersteuning van processen in verschillende 
systemen was het vooralsnog de werkwijze om aanbod gestuurd te plannen. Integrale 
ondersteuning van zowel de zorgzwaarte (totaal van zorgvraag van cliënten) als wel 
het inzicht in het zorgaanbod (totaal aan beschikbare  arbeidscapaciteit en middelen) 
leidt tot de mogelijkheid om -online en realtime- vraaggestuurd te plannen. 
 
Regeling AO/IC 
Met de invoering van de regeling AO/IC is de norm gezet voor deugdelijk bestuur in 
de zorg. De bestuurder is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
van informatie. Doel van deze nadere regeling is het stellen van voorschriften met 
betrekking tot de administratieve organisatie en de interne controle van een 
zorgaanbieder ten behoeve van de inzichtelijkheid en  toegankelijkheid van de 
administratie. Tevens heeft deze regeling tot doel de betrouwbaarheid van de aan de 
AWBZ-verzekeraar en NZa te verstrekken gegevens te borgen.  

Organisatie  

Land van Horne biedt met ruim 1.450 

medewerkers en vele vrijwilligers vraaggestuurde 

zorg in de regio Midden-Limburg en Zuidoost-

Brabant. Met 370 verpleeghuisplaatsen, 675 

verzorgingsplaatsen en 80 zorgwoningen is de 

Stichting Land van Horne een van de grootste 

aanbieders van zorg in de regio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Met Q-Zorg kunnen we de werkprocessen 

goed op elkaar afstemmen.“ 

Ger Peijs, algemeen directeur bij Land van Horne 

 
 

 

Qurius 
Qurius verzorgt ontwerp, realisatie en beheer 
van bedrijfsapplicaties en IT-infrastructuren. 
Fundament voor deze oplossingen vormt de 
pakket- en platformsoftware van Microsoft. 
Kernbegrippen bij Qurius zijn ‘integrated 
innovation’ en branchefocus. Integrated 
innovation staat voor een algemene Microsoft 
strategie, gericht op het leveren van 
geïntegreerde bedrijfsoplossingen via Qurius 
Advanced Solutions en Qurius Business 
Solutions. 



 

 

 Zorgzwaartepakketten 
Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken 
van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft. Het CIZ gebruikt deze ZZP’s bij het 
vaststellen van de (omvang van de) aanspraak van een cliënt op AWBZ ofwel langdurige 
zorg in die gevallen waar de zorg gepaard gaat met verblijf. Voor elk zorgzwaartepakket 
wordt een (maximum-)prijs vastgesteld. ZZP’s vragen van zorginstellingen enerzijds een 
wijziging op de wijze waarop geleverd zorg moet worden verantwoord maar met name 
zicht te geven op wat er voor de waarde van een zorgzwaartepakket kan worden geleverd.  
Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden van de kanteling van aanbod naar vraag-
gestuurde zorg. Keerzijde is de grote interne administratieve druk op zorginstellingen die 
gepaard gaan met deze wettelijke ontwikkelingen. Automatisering moet verlichting 
brengen door ondersteuning van de toenemende integrale informatiebehoefte.  
 
Q-Zorg 
Qurius heeft Q-Zorg ontwikkeld om in te spelen op de behoefte aan geïntegreerde automati-
sering bij AWBZ-instellingen. Q-Zorg ondersteunt de processen in de zorg bedrijfsbreed bin-
nen één volledig geïntegreerde ERP oplossing: van cliënt- en productieregistratie en dienst-
rooster- en capaciteitsplanning, personeels- en salarisadministratie en verwerking tot AWBZ-
zorgregistratie. Alle relevante gegevens worden tijdens het werkproces – gecontroleerd en 
geverifieerd -opgenomen in het betreffende Elektronisch Cliënt Dossier. De cliënt is geen 
nummer, maar een bekende met zijn eigen zorghistorie. Op basis van intelligente capaciteit- 
en dienstroosterplanning kunnen aan iedere zorgvraag de juiste medewerkers en middelen 
toebedeeld worden. De productie kan onder andere via pda-technologie en scanmiddelen 
worden geregistreerd en voor verdere verwerking naar Q-Zorg worden  ‘doorgeschoten’. 
 
Kaderregeling AO/IC 
Ger Peijs: “Een bijkomstigheid is dat Q-Zorg de enige gecertificeerde oplossing voor de 
Kaderregeling AO/IC is. Daardoor voldoen we wat betreft de registratie, verwerking en 
verantwoording van de geleverde zorg meteen aan deze nieuwe spelregels voor bestuurlijke 
verantwoordelijkheid”. De basis van Q-Zorg is de standaardsoftware van Microsoft Dynamics 
NAV. Hiermee wordt onder meer de financiële, personeelsbasisadministratie ondersteund. 
Door dit standaardplatform te combineren met de benodigde branchespecifieke aan-
vullingen zorgt Q-Zorg voor vergaande ondersteuning van bedrijfsprocessen in de zorg.  
 
Werkprocessen goed op elkaar afstemmen 
“Met Q-Zorg gaan onze ruim 1.450 medewerkers op een eenduidige wijze werken, is alle 
gebruikte informatie direct beschikbaar en kunnen we de werkprocessen goed op elkaar 
afstemmen”, zegt Ger Peijs, algemeen directeur bij Land van Horne. 
 

Eisen    
- voldoen aan nieuwe regelgeving 

- omschakeling van aanbod- naar 

vraaggestuurde dienstverlening 

- klaar zijn voor toekomst 

 

 
 
Voordelen    
- werkprocessen goed op elkaar af te stemmen 

- snelle informatieverzameling met pda en 

scantechnologie 

- gegevens worden tijdens het werkproces 

opgenomen in ECD 

- intelligente capaciteit- en dienstroosterplanning 

voorziet in vraaggestuurde zorgverlening 

 
 
 
 

Producten    
Microsoft Dynamics NAV 

 
 

 

 

Qurius NV  

Steven Doesburg,  

Business Unit Manager Healtcare 

www.qurius.nl 
 
 
Land van Horne  

Ad Verhagen, Manager Financiën  

en ICT 

www.landvanhorne.nl 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


