
Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat driekwart van de ziekenhuizen in de onderhandelingen met 

zorgverzekeraars momenteel inzet op meerjarencontracten. De ziekenhuizen beogen hiermee met name meer 

prijszekerheid te verkrijgen en een efficiëntere zorgproductie te realiseren. Dit ligt in lijn met de afspraken uit het 

hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019 – 2022. 

 

Op Prinsjesdag is de Miljoenennota gepresenteerd. Hierin stond onder andere de vertaling van de afspraken omtrent 

kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid uit het hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg. Met het 

akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk nul procent in 2022. 

Met een toenemende vergrijzing en daarmee hogere groei in met name complexe zorg, betekent dit dat ziekenhuizen 

gedwongen worden andere zorg te substitueren naar eerste en derde lijnszorg of de thuissituatie. Indien ziekenhuizen 

hier niet in slagen, kan dit ertoe leiden dat geleverde zorg niet wordt vergoed.  

 

Voor de komende periode verwachten medisch-specialistische instellingen met zorgverzekeraars vooral goede afspraken 

te maken over de OVA-compensatie, oftewel de loonkosten en de CAO en daarmee prijsrisico. Opvallend is het feit dat, 

ondanks de inzet van meer doelmatigheid in het hoofdlijnenakkoord, 68% van de respondenten verwacht dat hun 

grootste zorgverzekeraar niet selectiever gaat inkopen in 2019. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zorgverzekeraars deze 

keuze overlaten aan het ziekenhuis.  

 

Ondanks de inzet op meerjarencontracten geeft 27% van de respondenten ook aan dat ze van mening is niet op één lijn 

te zitten met hun grootste zorgverzekeraar ten aanzien van de contractering en vertrouwt 32% van de respondenten er 

niet op dat de contractering tijdig afgerond gaat worden. 

 

Reactie Fizi (Ellen Kalkhoven, voorzitter) 

"De afgelopen jaren zijn ziekenhuizen erin geslaagd de medisch-specialistische zorg betaalbaar te houden. Dit wekt 

vertrouwen en geeft houvast voor de toekomstige uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan” 

 

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, partner)  

"Het is positief dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen door middel van meerjarencontracten gezamenlijk inzetten op een 

meer doelmatige zorg. Ziekenhuizen dienen nog scherper te sturen op omzet en kosten en zorgverzekeraars moeten zorgen 

voor financiële ruimte. Alleen dan kan een demografische groei opgevangen worden met een succesvolle substitutie. 

 

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 Fizi, netwerk zorgfinancials. Aan het meest recente onderzoek, dat plaats heeft 

gevonden in september 2018, hebben 136 financials van verschillende zorginstellingen deelgenomen. Het is de dertigste 

keer dat het onderzoek is uitgevoerd. 

 

NOOT VOOR DE REDACTIE: 

Meer informatie over deze dertigste Financiële Zorgthermometer vindt u in de toelichting. De ruwe onderzoeksgegevens 

vindt u op de website http://www.fizi.pro. Voor een toelichting kunt u contact opnemen met Pim Diepstraten van Finance 

Ideas, telefonisch op 06-19212111 en per mail via pim.diepstraten@finance-ideas.nl. Het adviesbureau Finance Ideas en 

Fizi, netwerk zorgfinancials, hebben in het derde kwartaal van 2018 onderzocht wat de financials in de zorgsector de 

komende periode verwachten. Van de negenhonderd leden van Fizi hebben er 136 aan het meest recente onderzoek 

meegewerkt. In deze toelichting gaan we in op de meest opvallende resultaten. 
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Inzet op meerjarencontracten 

Volgens de resultaten zet 73% van de instellingen bij het volgende onderhandelingsproces in op contracten van langer 

dan één jaar. 50% hiervan zet in op contracten van meer dan twee jaar. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat 82% van 

de instellingen reeds meerjarencontracten hanteert. 

 

Grafiek 1: Lengte van contracten waarop gaat worden ingezet 
 

  
 
Voordelen van meerjarencontracten 

De respondenten geven aan dat meerjarencontracten voornamelijk bijdragen aan een hogere mate van prijszekerheid 

en het efficiënter inrichten van de zorgproductie. Ook een betere kwaliteit van zorg en meer vrijheid in de beleidsvoering 

worden aangedragen als drijfveren. 

 
Grafiek 2: Redenen om in te zetten op meerjarencontracten 
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Afspraken met zorgverzekeraars 
Van de 22 ziekenhuizen en revalidatiecentra geven er 16 aan dat ze verwachten goede afspraken te maken met 
zorgverzekeraars over de compensatie OVA. Over BTW compensatie, transitiegelden en productiegroei verwachten 7 
instellingen eruit te komen met de verzekeraars. Het valt op dat slechts 2 van de 22 instellingen goede afspraken over 
kwaliteit verwachten te maken, ondanks het feit dat dit één van de speerpunten van het hoofdlijnenakkoord is. 
 
Grafiek 3: Zaken waarover goede afspraken kunnen worden gemaakt met zorgverzekeraars 
 

 
Selectiever inkopen van behandelingen zorgverzekeraars 
Ondanks dat in het hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over het selectiever inkopen van behandelingen door 
zorgverzekeraars om kosten te drukken, denkt 68% van de instellingen dat dit niet gaat gebeuren. De overige 
zorgpartijen denken dat dit wel gaat gebeuren, maar met geringe mate. 
 

Grafiek 4: Verwachtingen over het selectiever inkopen van behandelingen door zorgverzekeraars in 2019 t.o.v. 2018 
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Vertrouwen 
Grafiek 1 geeft de vertrouwensindex weer, deze index weerspiegelt het vertrouwen dat zorginstellingen hebben in de 

ontwikkeling van het financiële resultaat over de komende twaalf maanden. In deze meting daalt het vertrouwen in een 

positief resultaat ten opzichte van de laatste kwartalen. 

 

Grafiek 5: Vertrouwensindex 

 

 
 

Groei 

De groei-index, weergegeven in grafiek 2, laat de door de zorginstellingen verwachte reële omzetontwikkeling voor de 

komende twaalf maanden zien. De omzetverwachting zet de stijgende trend van de laatste jaren door. Alleen de GGZ 

sector verwacht al een geruime tijd een negatieve omzetontwikkeling.  

 
Grafiek 6: Groei index 
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