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-ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN-  
 

Momenteel maken zorginstellingen binnen de AWBZ afspraken met zorgkantoren over 
de omzet voor volgend jaar, de trend is duidelijk: minder groei en lagere tarieven. Voor 

het derde kwartaal op rij verwachten zorginstellingen een daling van de reële omzet. 

Voor de AWBZ geldt tevens dat de tarieven onder druk komen te staan. 60% van deze 
instellingen verwacht dat de tarieven 0% - 5% lager uitvallen dan de huidige tarieven. 

 
Zorginstellingen binnen de AWBZ zijn momenteel bezig met het maken van afspraken over de 

productie- en tariefontwikkeling. Daarin worden de effecten van extramuralisering (invoer van 

scheiden wonen en zorg) en de druk van de zorgkantoren op de tarieven direct inzichtelijk. 
Zorginstellingen verwachten mede daardoor een daling van de omzet. Een conclusie die lijnrecht 

tegenover de € 3 miljard overschrijding van de AWBZ in 2011 staat (CBS, september 2012).  
 

Echter, de Financiële Zorgthermometer kijkt vooruit en daarmee wordt er in 2013 een kentering 
verwacht. Voor 2012 is dit nog onzeker. 60% verwacht dat het resultaat hoger zal uitvallen dan vorig 

jaar begroot. Wanneer dit niet gepaard gaat met efficiënter werken dan lijkt een overschrijding in 

2012 het meest logische. De AWBZ gaat na een relatief rustige periode rumoerige tijden tegemoet.  
 

Naast de druk binnen de AWBZ laat de Financiële Zorgthermometer zien dat er alternatieve 
financieringsvormen nodig zijn. Met name bij ziekenhuizen wordt het verkrijgen van bankfinanciering 

moeilijker en verwacht men een stijging van de kredietopslag. Meer dan 70% van de ziekenhuizen 

verwacht een stijging in de behoefte naar alternatieve financiering. Ziekenhuizen verwachten met 
name dat pensioenfondsen en medisch specialisten hierin een grotere rol gaan spelen.  

 
Reactie HEAD vereniging (Gerard Born, voorzitter) 

"De Zorgthermometer laat een duidelijke trendbreuk zien ten opzichte van de afgelopen jaren. Vanaf 
2013 zullen in alle zorgsectoren de reële omzetten dalen. Daarmee dragen we als vereniging van 
financials in de zorg bij aan de bedrijfseconomische voorspelbaarheid van de zorgsector." 
 
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, adviseur) 

"Onder andere scheiden wonen en zorg en de druk vanuit de zorgkantoren leiden volgend jaar direct 
tot lagere omzetten. De grote vraag is hoe zorginstellingen hierop gaan anticiperen en welke 
strategische keuzes zij maken" 
 
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 
september, hebben 156 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de zesde 

keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  
 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Meer informatie over deze zesde 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 3e KWARTAAL- 
 

Het onderzoeks- en adviesbureau Finance Ideas en HEAD, de vereniging van financiële specialisten 
in de zorg, hebben in het derde kwartaal van 2012 onderzocht wat de financials in de zorgsector 

voor de komende twaalf maanden verwachten. Omdat dit het zesde kwartaal op rij is, zijn er 

duidelijke trends waar te nemen. Van de achthonderd leden van de HEAD hebben er 155 aan het 
laatste onderzoek meegewerkt. In deze toelichting gaan we nader in op de opvallendste resultaten. 

 
Zorginstellingen in de AWBZ zien omzet krimpen 

De dalende trend ten aanzien van productie zet zich voort. Dit kwartaal verwacht 67% van de 
zorginstellingen geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 36% verwacht zelfs een 

daling. Dit is het derde kwartaal op rij dat de Financiële Zorgthermometer deze daling laat zien. Nu 

zijn het ook met name de zorginstellingen binnen de AWBZ die deze daling voorzien. 
 

 
 

 
Naast een daling in de productie voorzien deze instellingen ook een aanzienlijke tariefdruk. Meer dan 

60% van de instellingen voorziet een daling van de tarieven. Het zijn maar 10% van de instellingen 

die een stijging van de tarieven verwachten. Dit betekent dat voor het grootste deel van de 
instellingen de omzet 2013 lager zal zijn dan de omzet 2012. De druk die dit veroorzaakt in 2013 

gaat nog vooraf aan positieve resultaten voor 2012. 60% van de instellingen verwacht dat het 
resultaat 2012 beter tot veel beter uitvalt dan begroot.  

 
 

 

Dalende trend van de reële omzet zet door
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Alternatieve financiering met name voor ziekenhuizen noodzakelijk 

59% van de ziekenhuizen verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker tot veel moeilijker 
wordt. Daarnaast zien ziekenhuizen de kredietopslagen verder stijgen. Dit komt doordat het 

risicoprofiel van ziekenhuizen stijgt en de krapte op de kapitaalmarkt toeneemt. Het gevolg is dat 
ziekenhuizen op zoek moeten naar alternatieve financieringsvormen. Circa 70% verwacht dat de 

behoefte naar alternatieve financieringsvormen toeneemt.    
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Scheiden wonen zorg blijft belangrijkste thema in de vvt 

Er heeft nagenoeg geen wijziging plaatsgevonden van het belang in thema's. Binnen de vvt zijn de 

gevolgen van de nhc bekend en er ligt nu duidelijk een focus op de gevolgen van scheiden wonen en 
zorg. Voor ggz-instellingen blijft het thema onderhandeling met verzekeraars het belangrijkste thema 

voor de komende 12 maanden. Dit thema blijft ook voor de ziekenhuizen bovenaan staan.  
 

De onderstaande tabellen geven aan welke thema’s de financials in de diverse sectoren in de 

afgelopen vier kwartalen als de belangrijkste thema's beschouwen voor de komende 12 maanden. 
 

 

Ziekenhuizen en revalidatiecentra zien de kredietopslag stijgen
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