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-PERSBERICHT- 
 

Utrecht, 8 juli 2015 

 
- ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - 

 
De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen 

afgegeven. Momenteel zijn zorginstellingen bezig met de contratering van de zorg voor 

2016. Het merendeel van de zorginstellingen verwacht komend jaar minder 
contracteerruimte dan dit jaar. Opvallend is dat ruim driekwart van de instellingen er 

vanuit gaat dat zij een meerjarig contract kunnen afsluiten.  
 

Sinds dit jaar is het ook in de langdurige zorg mogelijk om met zorgkantoren tarief- en 
volumeafspraken te maken voor twee jaar. Uit de Zorgthermometer blijkt dat zorginstellingen voor 

het overgrote deel van plan zijn hier op in te zetten tijdens de onderhandelingen, ruim 75% 

sectorbreed. Om voor een tweejarig contract in aanmerking te komen dienen zorginstellingen wel 
een zorgvuldige zelfanalyse en een voorstel voor een ontwikkelplan te maken. 

 
De omzet staat wel onder druk. De verpleging en verzorging verwacht de grootste krimp in de 

contracteerruimte van circa 1,5%, gevolgd door de gehandicaptenzorg waar een krimp wordt 

verwacht van circa 1,1%. In de geestelijke gezondheidszorg wordt een krimp verwacht van circa 
0,9%. Ziekenhuizen verwachten een nagenoeg gelijke omzet. Opvallend is dat er vrij grote 

verschillen zijn tussen de vier grootste verzekeraars. Zo is de verwachting binnen de verpleging en 
verzorging dat van de vier grote verzekeraars VGZ de meeste druk op de contracteerruimte zal 

uitoefenen en CZ het minst.  
 

In lijn met wat de verzekeraars aangeven verwachten zorginstellingen dat kwaliteit een belangrijkere 

rol gaat spelen in de onderhandelingen. Van de verpleging en verzorging en gehandicaptenzorg 
verwacht ruim 83% dat kwaliteitsafspraken een grotere rol zullen gaan spelen tijdens de 

onderhandelingen. Voor de geestelijke gezondheidszorg ligt dit op driekwart. Bij de ziekenhuizen ligt 
dit met 43% aanzienlijk lager.  

 

Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 
"De uitdaging bij zorginstellingen blijft met een aanzienlijke druk op de omzet groot. Een goede 
ontwikkeling is dat kwaliteit meer aandacht lijkt te krijgen binnen de contractering." 
  
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg) 

"Het afsluiten van meerjarige contracten met zorgverzekeraars en zorgkantoren is een positieve 
ontwikkelingen. Dit gaat meer rust bieden voor zorginstellingen en meer zekerheid geven aan 
banken." 
 

Over de Financiële Zorgthermometer 
De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door 

Finance Ideas onder de ruim negenhonderd leden van HEAD, de vereniging van financiële 

deskundigen in de zorgsector. Elke keer wordt een vaste set van vragen aan hen voorgelegd, plus 
enkele vragen over actuele thema’s. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft gevonden in 

juni 2015, hebben 162 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de 
zeventiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Meer informatie over deze zeventiende Financiële Zorgthermometer vindt u in de bijgevoegde 

toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens zijn te vinden op de website www.headonline.nl. Voor een 
toelichting kunt u contact opnemen met drs. Pim Diepstraten van Finance Ideas. Hij is telefonisch te 

bereiken op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. 
 

 

 
-EINDE PERSBERICHT-

http://www.headonline.nl/
mailto:pim.diepstraten@finance-ideas.nl
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-TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2015 2e KWARTAAL- 

 
Het onderzoeks- en adviesbureau Finance Ideas en HEAD, de vereniging van financiële specialisten 

in de zorg, hebben in het tweede kwartaal van 2015 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

162 aan het meest recente onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op de meest 

opvallende resultaten. 
 

Vertrouwen financiële resultaat laat positieve signalen zien 
Voor de derde achtereenvolgende editie van de financiële zorgthermometer is de verwachting voor 

het financiële resultaat minder negatief dan de periode daarvoor. Ondanks dat de vertrouwensindex 

nog steeds negatief scoort (onder de 50 punten), is een dergelijk sentiment sinds 2014 Q1 niet meer 
waargenomen. Met deze ontwikkeling is een einde gekomen aan de trend waarin sinds 2013 Q4 het 

sentiment almaar verslechterde.  
 

De groei-index voor de gehele zorgsector blijft echter negatief, maar ook hier is een opwaartse trend 
waarneembaar. 64% van de zorginstellingen verwacht een daling in de reële omzet. Opvallend is dat 

ouderenzorginstellingen en gehandicaptenzorginstellingen gematigd negatiever zijn over de 

ontwikkeling van de omzet in de komende 12 maanden, terwijl ziekenhuizen en geestelijke 
gezondheidszorginstellingen juist een minder sterke daling verwachten in de omzet ten opzichte van 

vorige periodes.  
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Zorginstellingen zetten in op meer zekerheid tijdens de onderhandelingen 

 
Sinds dit jaar is het ook voor zorginstellingen in de WLZ mogelijk om in te zetten op een tweejarig 

contract. Zorginstellingen willen hier dan ook massaal gebruik van gaan maken tijdens de 
onderhandelingen. De grafiek hieronder laat de verdeling per verzekeraar zien voor de totale 

zorgsector. Het is opvallend dat de verschillen tussen de zorgkantoren/zorgverzekeraars erg klein 

zijn. Zorginstellingen aangesloten bij Achmea lijken het minst voornemens te zijn in te zetten op 
tweejarige contracten. Dit laat zien dat de overgrote meerderheid van de zorginstellingen, ongeacht 

de verzekeraar, voor de zekerheid van een meerjarig contract wil gaan tijdens de onderhandelingen. 
Onder overige zorgverzekeraars (DSW, De Friesland of Zorg en Zekerheid) is het opvallend dat met 

name instellingen werkzaam in de verpleging en verzorging bovengemiddeld inzetten op een 

eenjarig contract.  
 

Om in aanmerking te komen voor een twee of meerjarig contract zullen zorginstellingen een 
uitgebreide zelfanalyse moeten opstellen. Daarnaast moeten zij de dialoog aangaan met het 

zorgkantoor of de zorgverzekeraar over deze analyse. 
 

 
 

Zorginstellingen verwachten minder contracteerruimte ten opzichte van 2015 
 

Zoals in het persbericht vermeld, verwachten zorginstellingen in 2016 minder contracteerruimte dan 
in 2015. Met name VVT en GHZ instellingen hebben aangegeven minder contracteerruimte te 

verwachten in 2016. Opvallend is dat binnen de VVT sector veelal instellingen aangesloten bij VGZ 

en Menzis een vermindering verwachten in de contracteerruimte, respectievelijk -2,3% en -1,7% ten 
opzichte van 2015. Binnen de GHZ zijn het met name de instellingen aangesloten bij Menzis en CZ 

die een krimp verwachten, -1,5% en -1,2% respectievelijk. Bij de ziekenhuizen is het opvallend dat 
de instellingen aangesloten bij Achmea en CZ een lichte krimp verwachten terwijl de ziekenhuizen 

aangesloten bij Menzis en VGZ juist een stijging in de contracteerruimte verwachten. Cumulatief 
heeft dit een licht positief effect op de verwachting binnen de ziekenhuizen.  
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Verwachting zorginkoop basistarief en opslag  
 

De basistarieven die zorginstellingen bij de zorgkantoren verwachten te verkrijgen in 2016 verschillen 
weinig tussen de verpleging en verzorging en de gehandicaptenzorg. Gemiddeld is de verwachting 

ten aanzien van het basistarief in de VVT licht hoger dan in de GHZ, terwijl de gemiddelde 

verwachting ten aanzien van de opslag juist iets lager is in de VVT dan in de GHZ. Alleen bij de VGZ 
is er een relatief groot verschil tussen de verwachting in de VVT en de GHZ ten aanzien van het basis 

tarief van circa 1%.  
 

Bij de opslag op het basistarief is het opvallend dat de grootste verschillen tussen de VVT en GHZ bij 

de overige zorgkantoren te zien zijn. Voor zowel de VVT als de GHZ is onder overige zorgkantoren 
voornamelijk Zorg en zekerheid, De Friesland en DSW aangegeven. 
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Zorginstellingen verwachten dat kwaliteitsafspraken een grotere rol gaan spelen  

 
Zorginstellingen verwachten dat kwaliteitsafspraken een grotere rol gaan spelen ongeacht het 

zorgkantoor of zorgverzekeraar waar ze bij zijn aangesloten. Ruim 75% van de respondenten van de 

Financiële Zorgthermometer geeft aan dat ze dit verwachten. Per deelsector valt het op dat binnen 
de VVT en GHZ ruim 83% aangeeft dat kwaliteit een grotere rol gaat spelen. Binnen de GGZ wordt 

dit verwacht onder ruim 76% van de instellingen. Binnen de ziekenhuizen verwachten de minste 
respondenten dat kwaliteitsafspraken een grotere rol gaan spelen, namelijk ruim de helft.  

 

 


