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-ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- 

 

70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 
1 april de benodigde contracten kunnen afsluiten met verzekeraars. Omdat de meeste 

verzekeraars zonder contract geen voorschotten geven, komen deze ziekenhuizen in 
acute geldnood. De kans is groot dat patiënten de kosten voor behandelingen moeten 

voorschieten. 
 

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eist dat de zorginstellingen voor 1 april 

contracten hebben getekend met de verzekeraars. Vooral de grotere ziekenhuizen slagen daar niet 
in. Sinds 1 januari van dit jaar moeten ziekenhuizen naast productie- en prijsafspraken ook afspraken 

maken over bevoorschotting. Volgens de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek door Finance 
Ideas en de HEAD vereniging, verwacht de helft van alle ziekenhuizen ook dat de contractafspraken 

slechter uitpakken dan verwacht. De vraag blijft open wat dit betekent voor de patiënt. De 

ziekenhuizen gaan er in elk geval van uit dat ze minder zorg kunnen verlenen.  
 

Voor de instellingen binnen de AWBZ geldt dat er minder vertrouwen is in de toekomst. 70 procent 
van deze instellingen houdt rekening met een toekomstige bezuiniging vanuit de overheid van 

minimaal 2 procent van de omzet. Tegenover dit negatieve sentiment staat dat het merendeel van 
deze instellingen verwacht dat ze niet hoeven af te waarderen op de waarde van hun vastgoed. Dat 

scheelt in de eigenvermogenspositie.      

 
Reactie HEAD vereniging (Gerard Born, voorzitter) 

"In de AWBZ werken we al een aantal jaren met productieafspraken die ruim voor de start van het 
nieuwe jaar bekend zijn. Het zou mooi zijn als dat bij de bekostiging van ziekenhuizen ook 
gerealiseerd kan gaan worden. Nu dreigt veel onnodige onrust in de ziekenhuizen en daarbuiten" 
 
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, adviseur) 

"De resultaten laten duidelijk de nieuwe verhoudingen binnen de ziekenhuissector zien. De invloed 
van zorgverzekeraars neemt toe en de financiële druk loopt tot ongeëvenaarde hoogte op. Het is 
cruciaal dat een oplossing wordt gevonden."  
 
Over de Financiële Zorgthermometer 

De Financiële Zorgthermometer is gebaseerd op onderzoek dat elk kwartaal wordt uitgevoerd door 
Finance Ideas onder de ruim achthonderd 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 heeft plaats gehad begin tot medio 

maart, hebben 181 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de vierde keer 

dat het onderzoek is uitgevoerd.  
 

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

De ruwe onderzoeksgegevens zijn te vinden op de website http://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. 
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-TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2012 1e KWARTAAL- 

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

in de zorg, hebben in het eerste kwartaal van 2012 onderzocht wat de financials in de zorgsector 

voor de komende twaalf maanden verwachten. Omdat in het tweede, derde en vierde kwartaal van 
2011 eenzelfde onderzoek werd gehouden, zijn er duidelijke trends waar te nemen. Van de 

achthonderd leden van de HEAD hebben er 181 aan het laatste onderzoek meegewerkt. In deze 
toelichting gaan we nader in op de opvallendste resultaten. 

 

Ziekenhuizen in problemen door vertraging inkoopcontracten 2012 
 

Liefst 70% van de ziekenhuizen en revalidatiecentra verwacht de contractonderhandelingen met de 
grootste verzekeraar af te ronden na 1 april. Met name grote instellingen, omzet groter dan € 150 

miljoen, hebben problemen met het maken van afspraken. Slechts 5% heeft de onderhandelingen 
reeds afgerond.  

 

 
Doordat ziekenhuizen vanaf 2012 naast productie- en prijsafspraken ook afspraken met verzekeraars 
moeten maken over de bevoorschotting, neemt het liquiditeitsrisico toe. Waar vorige periode, Q4 

2011, nog 46% van de ziekenhuizen dacht in 2012 liquiditeitsproblemen te krijgen, is dat deze 

periode gestegen naar 59%. Met name de ziekenhuizien met een omzet van meer dan € 150 miljoen 
verwachten meer liquiditeitsproblemen als gevolg van het uitblijven van contracten.  
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Er is een duidelijke dalende trend waarneembaar in de verwachte reële omzetgroei. Momenteel geeft 
54% van de ziekenhuizen en revalidatiecentra aan dat de productiegroei binnen de inkoopcontracten 

zich tussen de 0% en 2% bevindt. 13% geeft aan dat zij een reële productiegroei hebben 

afgesproken lager dan 0%. Wellicht dat de dalende trend ook terugkomt in de beoordeling van de 
contractafspraken. Bijna de helft van de ziekenhuizen beoordeelt de afspraken slechter dan 

verwacht. 
 

 
 
 

 
 

 
Ondanks dalend vertrouwen geen afwaardering van het vastgoed 

 
De instellingen binnen de AWBZ zijn somberder over de financiële resultaten in de komende 12 

maanden. Zowel de vertrouwensindex van de VVT als de GHZ laat een sterke daling zien ten 

opzichte van de vorige periode. 75% van de VVT en 83% van de GHZ ziet het vertrouwen dalen of 
gelijk blijven. Vorige periode, Q4 2011, was dit nog respectievelijk 70% en momenteel bedraagt deze 

index 56%.  
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Het lagere vertrouwen heeft wellicht te maken met de verwachte bezuinigingen vanuit de overheid.  
70 procent van deze instellingen houdt rekening met een toekomstige bezuiniging van minimaal 2 

procent van de omzet. Daar staat tegenover dat circa de helft geen correctie verwacht van de 
toegezegde intensiveringsmiddelen (PVV-gelden). 

 

 
 

Tegenover dit negatieve sentiment van extra bezuinigingen vanuit de overheid staat dat circa de 

helft geen correctie verwacht van de toegezegde intensiveringsmiddelen (PVV-gelden) en dat het 
merendeel van deze instellingen geen afwaardering van het vastgoed verwacht door de 

impairmenttoets. 75% van de VVT instellingen verwacht geen afwaardering, waar in Q4 2011 dit nog 
68% was. Een vergelijkbare stijging is te constateren binnen de GGZ-sector (van 71% Q4 2011 naar 

79% Q1 2012). Binnen de GHZ-sector verwacht 52% niet te gaan afwaarderen als gevolg van de 
impairment. 

 

De WMO neemt als thema in belang sterk toe 
 

Dat de financials in de diverse zorgsectoren andere thema’s als belangrijk kwalificeren, blijkt sterk uit 
de onderstaande overzichten van de afgelopen vier kwartalen. Waar de GGZ zich vooral zorgen 

maakt over de noodzaak om te bezuinigen, gaat de aandacht van de financials in de ZH/RC-

instellingen vooral uit naar de onderhandelingen met zorgverzekeraars. De VVT-sector benoemt de 

Verwachting VVT en GHZ over financieel resultaat
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wet maatschappelijke ontwikkeling als belangrijkste thema, waar dit de afgelopen kwartalen nog de 

normatieve huisvestingscomponent was. Voor de GHZ was de gevolgen van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) reeds in het vierder kwartaal het belangrijkste thema. 

 

De onderstaande tabellen geven aan welke thema’s de financials in de diverse sectoren in de 
gelopen vier kwartalen als de belangrijkste thema's achten voor de komende 12 maanden. 
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