
 

-PERSBERICHT- 
 

Utrecht, 18 september 2013  

 
- ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-  

 
Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop 

voor volgend jaar. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat instellingen voor 2014 

een daling van de omzet van gemiddeld 1,5% verwachten. De verwachte omzetdaling 
ligt niet in lijn met de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting van VWS voor 2014. 

Hierin wordt rekening gehouden met een nominale groei van de zorguitgaven voor 2014 
van 4%. Zorgverzekeraars lijken zich niet aan de macrobudgettaire kaders en 

overeengekomen hoofdlijnakkoorden te houden en veel scherper in te kopen. 
 

Op Prinsjesdag is de begroting van VWS voor 2014 gepresenteerd. Het hierin vastgestelde 

macrokader gaat uit van een lichte groei van 4% en komt overeen met de afspraken in de diverse 
hoofdlijnakkoorden. Zorginstellingen zijn momenteel in onderhandeling over de zorginkoop voor 

2014. Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat zorgverzekeraars veel scherper inzetten. Het is 
een reële mogelijkheid dat de zorguitgaven lager uitvallen dan waar VWS momenteel vanuit gaat. 

Circa 62% van de zorginstellingen verwacht dat de omzet zal dalen.  

 
De verwachte daling in de omzet wordt zowel veroorzaakt door een dalend aantal behandelingen als 

door gemiddeld lagere tarieven. Zo verwachten de zorginstellingen dat de tarieven in 2014 met 
gemiddeld 1,6% zullen dalen ten opzichte van de tarieven in 2013. Met name in de 

gehandicaptenzorg en in de geestelijke gezondheidszorg worden forse tariefkortingen verwacht van 
respectievelijk 2,8% en 1,9%. Verder verwachten zorginstellingen dat het aantal behandelingen 

terug zal lopen met gemiddeld circa 1,2%. 

 
Sinds de invoering van de Financiële zorgthermometer is een duidelijke trend waarneembaar dat met 

het verplaatsen van de regie van de overheid naar de zorgverzekeraars ook de invloed van de 
zorgverzekeraars is toegenomen. Daarnaast ervaart 66% van de zorginstellingen dat de huidige 

gesprekken moeizamer verlopen dan vorig jaar.  

 
Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"Het is zorgwekkend dat zorgverzekeraars in zo'n rap tempo de zorguitgaven drukken. Het zou 
menselijker zijn als zij zich houden aan de reeds gemaakte afspraken uit de hoofdlijnenakkoorden, 
waaraan ook zij zich destijds hebben gecommitteerd." 
 
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg) 

"De Financiële Zorgthermometer geeft een sterk signaal af dat zorgverzekeraars zich niet houden 
aan de afspraken uit de diverse hoofdlijnakkoorden. De transities in de zorg zijn reeds ambitieus en 
de vraag is of zorginstellingen voldoende flexibel zijn om op deze scherpe inkoop te anticiperen." 
 

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 

begin tot medio september, hebben 173 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. 

Het is de tiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  
 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Meer informatie over deze negende 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 2013 2e KWARTAAL- 

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

in de zorg, hebben in het tweede kwartaal van 2013 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

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

opvallendste resultaten. 
 

Invloed zorgkantoren en zorgverzekeraars blijft zeer groot 
De zorgkantoren en zorgverzekeraars wijken in de onderhandelingen sterk af van de afgesproken 

(beperkte) groei uit de macrobudgettaire afspraken in de verschillende sectoren. Dat de invloed van 

de zorgkantoren en zorgverzekeraars stijgt, wordt ook in de Financiële Zorgthermometer beaamd. 
Sinds de oprichting laat de index een stijgende trend zien. 

 

 
 
83% van de zorginstellingen geeft aan dat de invloed van de zorgkantoren en zorgverzekeraars in de 

komende 12 maanden (sterk) toe zal nemen. In de geestelijke gezondheidszorg is dit maar liefst 
91%. 
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Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars

83% verwacht een stijgende invloed zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden*
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* Gebaseerd op de antwoorden van 173 respondenten 
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Groei omzet blijft achter bij kabinetsplannen 

In de hoofdlijnenakkoorden zijn voor verschillende sectoren afspraken gemaakt over het beperken 
van de groei van de zorguitgaven. Voor de begroting van VWS voor 2014, die op Prinsjesdag is 

verschenen, worden dan ook gematigde verwachtingen uitgesproken over de ontwikkeling van de 
zorguitgaven in de AWBZ (2,8%) en de Zvw (4,9%). Echter, deze groei wordt niet herkend door de 

individuele zorginstellingen die op dit moment in gesprek zijn met de zorgkantoren en 

zorgverzekeraars over de zorginkoop voor 2014. 
 

  
 

 
Nog niet eerder in de geschiedenis van de Financiële Zorgthermometer heeft de groei-index zo laag 

gestaan. 62% van de zorginstellingen verwacht een daling van de omzet ten opzichte van 2013. 
Gemiddeld verwachten zij een daling van 1,5%. 

 

 

 
 

De scherpe daling in de verwachte omzet is niet voor elke sector gelijk. Zo geven de ziekenhuizen en 
revalidatiecentra aan gemiddeld geen groei of krimp te verwachten. De overige sectoren verwachten 

echter wel een omzetdaling: Verpleging en verzorging (-1,3%),  gehandicaptenzorg ( -2,2%) en 
geestelijke gezondheidszorg (-2,9%). 
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Omzetontwikkeling zorginkoop 2014

62% zorginstellingen verwacht daling van de omzet bij de zorginkoop 2014*

(gemiddelde daling omzet 1,5%)
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Dalende tarieven  bij onderhandelingen zorginkoop 2014 

Waar in de hoofdlijnenakkoorden afspraken zijn gemaakt over gematigde groei, zetten zorgkantoren 
en zorgverzekeraars scherper in voor de zorginkoop 2014. Dit vindt onder andere weerslag in 

dalende tarieven. 65% van de zorginstellingen geeft aan dat de tarieven voor 2014 lager zullen zijn 
dan in 2013. De tarieven dalen gemiddeld met 1,6%. 

 

 
 

Ziekenhuizen en revalidatiecentra verwachten geen grote aanpassingen in de tarieven. De dalende 

tarieven gelden met name in de verpleging en verzorging (-1,6%), de gehandicaptenzorg (-2,8%) en 
de geestelijke gezondheidszorg (-1,9%). 

 
 

 
  

Tarieven zorginkoop 2014

65% zorginstellingen verwacht een daling van de tarieven bij de zorginkoop 2014*

(gemiddelde tariefdaling 1,6%)

0%

8%

29%

27%

16%

14%

4%

1%

daling  meer dan 10%

daling tussen 5% en 10%

daling tussen 2% en 5%

daling tussen 0% en 2%

blijven ongeveer gelijk

stijging tussen 0% en 2%

stijging tussen 2% en 5%

stijging meer dan 5%

25

* Gebaseerd op de antwoorden van 170 respondenten 

Tarieven zorginkoop 2014

Gemiddelde tariefdaling zorginstellingen bij de zorginkoop 2014 circa 1,6%*

-1,6%

-2,8%

-1,9%

-0,1%

VVT GHZ GGZ ZH/RC

26

* Gebaseerd op de antwoorden van 170 respondenten 
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Kwaliteit van zorg wordt slechts beperkt betrokken bij zorginkoop 

Bij de gesprekken over de zorginkoop 2014 wordt onder andere onderhandeld over het aantal 
behandelingen, de tarieven en de kwaliteit van zorg. Echter, nog niet altijd speelt de kwaliteit van 

zorg een rol bij het inkoopproces. Zo geeft 37% van de zorginstellingen aan dat de kwaliteit van zorg 
door zorgkantoren/zorgverzekeraars (zeer) beperkt betrokken wordt.  

 

 

 
 
Er zijn wel verschillen te bemerken binnen de verschillende sectoren. Binnen de verpleging en 

verzorging geeft een kwart van de instellingen aan dat kwaliteit een (zeer) beperkte rol speelt, voor 
de gehandicaptenzorg ligt dit op 38%. Bij de geestelijke gezondheidszorg en de ziekenhuizen en 

revalidatiecentra ligt dit percentage met respectievelijk 57% en 50% hoger. 
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Betrekken kwaliteit bij zorginkoop 2014

37% zorginstellingen vindt dat zorgkantoren/zorgverzekeraars kwaliteit van zorg slechts 

(zeer) beperkt bij het zorginkoopproces betrekken*
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* Gebaseerd op de antwoorden van 170 respondenten 


