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Utrecht, 15 december 2014 

 
- Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - 

 
De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn 
toegenomen. Banken hebben tevens te maken met aangescherpte regelgeving vanuit 
Basel III. Dit betekent dat banken terughoudend zijn met het verstrekken van krediet en 
dat voorwaarden strikter worden. Uit de meest recente editie van de Financiële 
Zorgthermometer blijkt dat 59% van de financiële deskundigen in de zorg denkt dat het 
moeilijker wordt om financiering aan te trekken. Dit terwijl behoefte naar financiering 
voor investeringen komend jaar met circa € 1,5 miljard groot is.  
 
Zorginstellingen zijn daarom steeds meer op zoek naar alternatieve bronnen van financiering. Circa 

de helft van de sector geeft aan deze behoefte te hebben. Van de verschillende vormen, kijken 
zorginstellingen met name naar de pensioenfondsen. Initiatieven waarbij pensioenfondsen 

zorginstellingen de afgelopen jaren ongeborgde kredieten hebben verstrekt zijn er vooralsnog niet. 
In andere sectoren zijn er wel voorbeelden zoals het MKB Impulsfonds. Naast de pensioenfondsen 

verwachten zorginstellingen veel van woningcorporaties. Gezien de ontwikkelingen in deze sector is 

echter niet te verwachten dat zij uitgebreid gaan investeren in de zorg.  
 

Het terugtrekken van banken geldt ook voor de korte termijn financieringen. Rekening courant 
faciliteiten worden steeds vaker ingeperkt door banken. Daarnaast zetten zorgverzekeraars ook 

steeds vaker in op een lagere bevoorschotting. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat ruim 
42% van de ziekenhuizen denkt onvoldoende kortlopende faciliteiten te hebben om deze tekorten op 

te vangen. Ruim 33% geeft aan daadwerkelijk liquiditeitsproblemen te verwachten.    

 
Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. 

 
Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

“De vereniging HEAD ziet de noodzaak voor alternatieve financiering in de zorgsector. Wij willen een 
actieve rol gaan spelen in het samenbrengen en informeren van partijen om te komen tot nieuwe 
financieringsvormen.”  
 
Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg) 

“Bancaire financiering blijft mogelijk en wenselijk. Liquiditeitsprognoses en een financieringsstrategie 
zorgen ervoor dat zorginstellingen niet voor verrassingen komen te staan."   
 

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 

december 2014, hebben 140 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de 
vijftiende keer dat het onderzoek is uitgevoerd.  

 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze dertiende 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- 
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-TOELICHTING RESULTATEN FINANCIËLE ZORGTHERMOMETER 2014 4e KWARTAAL- 

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

in de zorg, hebben in het vierde kwartaal van 2014 onderzocht wat de financials in de zorgsector 
voor de komende twaalf maanden verwachten. Van de negenhonderd leden van de HEAD hebben er 

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

opvallende resultaten. 
 

Vertrouwen zorgsector nog steeds negatief.  
De Financiële Zorgthermometer vraagt zorginstellingen ieder kwartaal naar haar verwachtingen voor 

de komende twaalf maanden. De trendlijnen die zijn gebaseerd op de afgelopen edities, laten zien 

dat het vertrouwen in de zorgsector in mindere maten, maar nog steeds negatief is. Maar liefst 70% 
van de zorginstellingen verwacht dat het financiële resultaat in het komende jaar verslechtert, dit is 

vier procent minder dan vorig kwartaal. In de groei index begint langzamerhand een patroon 
waarneembaar te worden, waarin het 4e kwartaal de groei positiever is dan de kwartalen daarvoor. 

Een mogelijke verklaring voor een dergelijke trend zou kunnen zijn dat zorginstellingen op dat 
moment meer zekerheden hebben over de ingekochte zorg en dat de contracten meevallen.  
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Administratieve lasten blijven stijgen 

Al enkele kwartalen op rij geven zorginstellingen aan dat zij verwachten dat de administratieve lasten 
zullen stijgen. De index is in deze editie wat gestabiliseerd en blijft steken op het niveau van vorig 

kwartaal. Met uitzondering van de ziekenhuizen zijn de verwachtingen binnen alle deelsectoren nog 
steeds uiterst negatief. 

 

 
 

 

 
Financieringsopgave voor de zorg in 2015 

In deze editie van de Financiële Zorgthermometer is er gevraagd naar de financieringsbehoefte voor 
2015, door te vragen naar de geplande herfinancieringen en nieuwe leningen. Gemiddeld 

verwachten zorginstellingen voor circa 5,9% van hun huidige leningportefeuille aan nieuwe leningen 
aan te trekken en 2,7% van hun leningportefeuille te moeten herfinancieren. Opvallend is dat deze 

percentages hoger liggen voor grotere instellingen 7,2% en 3,6% voor nieuwe financiering en 

herfinanciering respectievelijk. 
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Weinig instellingen verwachten borging te krijgen op de nieuwe leningen  

Zorginstellingen verwachten maar weinig leningen te kunnen borgen bij het WFZ in 2015. 49% van 
alle instellingen geven aan tussen de 0 - 25 % van de nieuwe leningen te kunnen borgen. Het is 

opvallend dat met name kleine instellingen sceptisch zijn, en zij verwachten maar 20% van hun 
nieuwe leningen te kunnen borgen.  

 

 

 
 

 
Behoefte aan alternatieve financiering in alle deelsectoren 

Binnen alle vier de deelsectoren is er een stijgende behoefte aan alternatieve financiering 

waarneembaar. Van alle respondenten geeft 47% aan dat er behoefte is naar een alternatieve 
financiering. Met name de deelsectoren verpleging & verzorging en de ziekenhuizen lijken sterk meer 

behoefte te hebben aan alternatieve vormen van financiering.   
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Vier dominante vormen van alternatieve financiering 
Van de verschillende vormen van alternatieve financiering waaruit de respondenten konden kiezen 

bleken er vier de voorkeur te genieten. De deelsectoren verpleging en verzorging, 

gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg zien pensioenfondsen, woningcorporaties en 
vastgoedbeleggers als alternatieve bronnen voor krediet. Hier zijn nog nuances aan te brengen 

wanneer de instellingen ingedeeld worden naar omzet grote, zo ziet ruim een kwart van de 
instellingen met een omzet van meer dan 75 miljoen pensioenfondsen als mogelijke alternatieve 

financiering. Ziekenhuizen hebben, naast pensioenfondsen en vastgoed beleggers, ook aangegeven 

leveranciers van apparatuur te zien als alternatieve financieringsbron. Ruim 50% van de 
respondenten werkzaam voor een ziekenhuis hebben aangegeven alternatieve financieringen via 

leasing constructies te zien als mogelijkheid.      
 

 
 
 

 

Ziekenhuizen voorzien liquiditeitsproblemen  
Van alle deelsectoren verwachten ziekenhuizen de meeste liquiditeitsproblemen. Van de 

respondenten uit de ziekenhuissector geeft ruim 42% aan over onvoldoende kortlopende faciliteiten 
te beschikken om schommelingen in kasstromen op te vangen. 29% verwacht daarnaast ook over 

onvoldoende eigen middelen te beschikken om de (tijdelijke) tekorten op te vangen, en voorzien 
liquiditeitsproblemen. Van de totale zorgsector geeft 20% aan liquiditeitsproblemen te verwachten 

omdat de kortlopende faciliteiten niet voldoende zullen zijn om fluctuaties in kasstromen op te 

vangen.  
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