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Samenvatting 

 

GGZ-instellingen hebben de laatste jaren te maken met grote veranderingen. Ook in 2010 

staan ze voor niet geringe uitdagingen. In 2010 zal een generieke tariefkorting van 3,5% 

worden ingevoerd, ondanks dat het gemiddelde rendement van de GGZ-instellingen in 2008 

is gedaald tot slechts 0,3%. Evenals voorgaand jaar heeft BS Health Consultancy een 

onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de GGZ-markt en de bedrijfsprestaties van 

57 GGZ-instellingen die zich richten op kortdurende curatieve GGZ. 

 

GGZ-sector wordt geconfronteerd met vele veranderingen en onzekerheden 

De GGZ-instellingen hebben sinds 2008 als gevolg van de overheveling van de kortdurende 

curatieve GGZ naar de Zorgverzekeringswet en de invoering van de DBC-financiering te 

maken met grote veranderingen. Gemiddeld werd in 2008 65% van de totale opbrengsten 

van de GGZ-instellingen gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Het grootste deel van 

de GGZ wordt derhalve door de zorgverzekeraars ingekocht en niet langer meer vanuit de 

zorgkantoren (AWBZ). Dit vergt een andere opstelling van GGZ-instellingen. Vooral wanneer 

vanaf 2010 zorgverzekeraars (gedeeltelijk) het risicodragerschap over de curatieve GGZ-

kosten van volwassen verzekerden zullen dragen, is de verwachting dat zij meer sturen op 

transparantie van uitkomsten. Om vervolgens prestatiebeloning in te kunnen voeren. In 

2008 stegen de kortlopende schulden als gevolg van de gewijzigde financieringssystematiek 

explosief met 120%. Deze stijging is enerzijds veroorzaakt door de toename van het (niet-

voorgeschoten) onderhandenwerk tot 16% van de totale opbrengsten in 2008. Anderzijds 

door een dramatische stijging van het financieringstekort (verschil tussen wettelijk budget 

en ontvangen opbrengsten plus onderhanden werk) met bijna 400% tot 9% van de totale 

opbrengsten in 2008. Naast de veranderingen wordt de GGZ-sector ook geconfronteerd met 

onzekerheden. Onzekerheden ten aanzien van het moment van invoering van vrije 
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prijsvorming en prestatiebekostiging. Voorlopig kiest de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) voor een generieke tariefkorting in 2010. 

 

Rendement onder druk 

De invoering van de generieke tariefkorting van 3,5% zal voor veel GGZ-instellingen een nog 

grotere uitdaging betekenen in 2010. In 2008 daalde het gemiddelde rendement van de 

GGZ-instellingen tot slechts 0,3%. In 2007 bedroeg het gemiddelde rendement nog 1,0% en 

in 2006 1,4%. De daling van het rendement in 2008 is veroorzaakt door een sterkere stijging 

van de totale bedrijfskosten (8,5%) dan van de bedrijfsopbrengsten (7,8%). De toename van 

de bedrijfskosten is veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten met 9% en een 

stijging van de financiële lasten met maar liefst 41%. In 2008 boekten ruim een derde van de 

GGZ-instellingen een negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering. In 2007 was dit nog 

‘maar’ een kwart. Ook blijken de meeste GGZ-instellingen relatief weinig financiële reserves 

te hebben. Eind 2008 lag bij 93% van de GGZ-instellingen de solvabiliteitsratio nog onder de 

(marktconforme) 25%. Bij 16% van de GGZ-instellingen lag de solvabiliteit zelfs onder de 

door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) oorspronkelijke gehanteerde 

vermogenseis van 8%. De gemiddelde solvabiliteitsratio daalde licht, van 15% in 2007 naar 

14% in 2008. 

 

Verschillende business modellen om bestand te zijn tegen de toenemende concurrentie 

Gevolg van de ontwikkelingen binnen de GGZ is dat relatief kleine GGZ-instellingen (omzet < 

€ 40 miljoen) moeten kiezen voor een specifieke doelgroep met een daarbij passend 

business model om bestand te zijn tegen de toenemende concurrentie in de sector. Grotere 

GGZ-instellingen kunnen ervoor kiezen om te werken met verschillende zorgbedrijven 

binnen het concern voor specifieke doelgroepen. Een adequate uitvoering van 

generalistische, specialistische en multicomplexe GGZ vraagt om verschillende business 
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modellen. Onderscheidende factoren bij generalistische GGZ zijn met name prijs en de 

toegankelijkheid/laagdrempeligheid. Aspecten die aan een concurrerende prijs kunnen 

bijdragen zijn standaardisatie en taakverschuiving tussen een arts en niet-arts. Een 

ontwikkeling die versneld wordt door de introductie van de praktijkondersteuner GGZ (POH-

GGZ) in de eerstelijnszorg. Deze functie wordt door zorgverzekeraars ondersteund en zal van 

grote invloed zijn op de wijze waarop generalistische GGZ wordt vormgegeven en verleend. 

De specialistische GGZ leent zich voor een business model waarin de GGZ-instelling zich 

meer onderscheidt op de aspecten kwaliteit en service. Evidence based zorgprogramma’s 

zijn dan belangrijk om de kwaliteit en effectiviteit te kunnen aantonen van de relatief langer 

durende en daarmee veelal duurdere behandelingen dan in de generalistische GGZ. Tot slot 

leent multicomplexe GGZ zich voor een business model waarin maatwerk wordt geleverd en 

waarbij productinnovaties plaatsvinden die leiden tot nieuwe en verbeterde behandelingen. 

Dit business model vereist specialisatie op een bepaald terrein waarmee de GGZ-instelling 

herkend wil worden in en door de markt. Kortom, uitdagingen te over die de GGZ-

instellingen op scherp zetten. 
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Context 

Aanleiding 

De GGZ-sector wordt de laatste jaren 

geconfronteerd met vele veranderingen 

en onzekerheden. Veranderingen in zin 

van de overheveling van de kortdurende 

(tot een jaar) curatieve GGZ naar de 

Zorgververzekeringwet en de invoering 

van de Diagnose Behandel Combinatie 

(DBC)-financiering. Onzekerheden ten 

aanzien van het moment van 

prestatiebekostiging en vrije prijsvorming. 

Bij vrije prijzen gelden geen landelijke 

tarieven, maar moeten GGZ-instellingen 

zelf met zorgverzekeraars onderhandelen 

over de prijs. Voorlopig kiest de Minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) voor een generieke tariefkorting. 

Deze onzekerheden en genoemde 

veranderingen leiden tot meer dynamiek 

in de GGZ-sector. Om als GGZ-instelling 

hiermee om te kunnen gaan is een 

effectieve en efficiënte bedrijfsvoering 

belangrijk.  

Om inzicht te verkrijgen in de 

bedrijfsprestaties van de eigen organisatie 

ten opzicht van de bedrijfsprestaties van 

de GGZ-markt, is een benchmarkonder-

zoek het aangewezen middel. Evenals 

voorgaand jaar
1
 geven we met dit rapport 

inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ-

markt en worden op basis van openbare 

gegevens de bedrijfsprestaties in 2008 van 

57 GGZ-instellingen met elkaar 

vergeleken. Dit zijn dezelfde GGZ-

instellingen als in eerder genoemd 

onderzoek. Uitzondering is het Prins Claus 

Centrum, onderdeel van het Orbis 

Medisch en Zorgconcern. Gegevens van 

dit zorgconcern waren ten tijde van dit 

onderzoek nog niet voorhanden, omdat 

voor het inleveren van het jaarverslag 

2008 uitstel is verleend door de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg (IGZ).  

                                                           
1
 BS Health Consultancy.  GGZ langs de meetlat: 

onderzoek naar de mogelijkheden om de 

marktpositie te versterken en het rendement te 

verbeteren. Haarlem, oktober 2008. 
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Onderzoeksaanpak en verantwoording 

Voor dit onderzoek is alleen gebruik 

gemaakt van openbare gegevens uit 

jaarverslagen, jaarrekeningen en 

jaardocumenten ‘Maatschappelijke 

Verantwoording 2008’ van de individuele 

GGZ-instellingen die zich richten op 

kortdurende curatieve GGZ. Hierbij is 

uitgegaan van de geconsolideerde balans 

en resultatenrekening van de 

desbetreffende GGZ-instellingen. 

Uitzondering hierop is GGZ Drenthe, dat 

onderdeel is van de Evean Groep. De 

werkzaamheden van dit grote concern 

hebben namelijk voor het grootste deel 

geen betrekking op de GGZ. Om deze 

reden is ervoor gekozen om in het geval 

van de Evean Groep niet de 

geconsolideerde resultatenrekening mee 

te nemen in de analyse, maar de 

resultatenrekening van het segment 

psychiatrie. 

Analyse en synthese van de gegevens 

hebben geleid tot een vergelijkend 

overzicht op verschillende aspecten. In de 

figuren worden de prestaties van vrijwel 

alle 57 geanalyseerde individuele GGZ-

instellingen weergegeven. Van de niet 

weergegeven GGZ-instellingen ontbraken 

relevante gegevens in hun 

jaarverantwoordingsdocumenten. De 

geanalyseerde GGZ-instellingen 

vertegenwoordigen de volgende 

deelsectoren, die met aparte kleuren 

worden weergegeven: 

� Geïntegreerde GGZ-instelling (32 

instellingen); 

� RIAGG (zelfstandig) (7 instellingen); 

� Instelling voor verslavingszorg 

(zelfstandig) (7 instellingen); 

� Kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek 

(zelfstandig) (9 instellingen); 

� Algemeen psychiatrisch ziekenhuis 

(zelfstandig) (2 instellingen). 

 

Geïntegreerde GGZ-instellingen zijn 

instellingen die zowel ambulante als 

klinische GGZ aanbieden. In het verleden 

werd er een onderscheid gemaakt tussen 

de aanbieders van ambulante zorg en 

klinische zorg. Ambulante zorg werd (en 

wordt nog) door Regionale Instellingen 
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van Ambulante Geestelijke 

Gezondheidszorg (RIAGG’s) aangeboden. 

Klinische zorg werd (en wordt nog ten 

dele) geboden door de algemeen 

psychiatrische ziekenhuizen (APZ’n). Mede 

onder druk van de overheid zijn in de 

meeste regio’s dit type GGZ-instellingen 

gefuseerd. Dergelijke gefuseerde 

instellingen noemt men wel 

‘geïntegreerde GGZ-instellingen’. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat 

dit onderzoek alleen is gebaseerd op 

algemene, openbare gegevens. De wijze 

waarop de instellingen de gegevens in de 

diverse openbare documenten rubriceren 

en registreren, is niet altijd uniform 

gebleken. Desalniettemin is in dit rapport 

getracht om de bedrijfsprestaties van de 

GGZ-instellingen op hoofdlijnen 

vergelijkbaar te maken. Uiteraard hebben 

de GGZ-instellingen eigen specifieke 

karakteristieken, die in een vergelijking op 

hoofdlijnen niet c.q. onvoldoende 

zichtbaar worden. Zo ontvangt een aantal 

GGZ-instellingen ook andere AWBZ-

gelden. Namelijk vanuit het wettelijk 

budget voor aanvaardbare kosten voor 

Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en/of 

Gehandicaptenzorg. Deze opbrengsten 

zijn ook meegenomen in de totale 

bedrijfsopbrengsten. De betreffende GGZ-

instellingen zijn in het figuur gekenmerkt 

met een *. Voor specifieke c.q. exacte 

verklaringen voor geconstateerde 

verschillen in de bedrijfsprestaties geldt 

dat veelal een diepere analyse, op basis 

van niet-openbare gegevens noodzakelijk 

is.  

 

Behalve de analyse van de openbare 

gegevens uit de jaarverantwoordings-

documenten 2008 van de individuele GGZ-

instellingen is ook een aantal interviews 

gehouden ten behoeve van meer 

achtergrondinformatie over de 

ontwikkelingen in de GGZ-markt 2008-

2009. De geïnterviewden waren 

vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, 

van GGZ-instellingen en van een Regionale 

Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg 

(ROS) in Limburg (zie bijlage). Daarnaast 

zijn een aantal aanvullende telefonische 

interviews gehouden met 
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vertegenwoordigers van ROS’en in andere 

regio’s in Nederland. 

 

Opbouw rapport 

Na dit inleidende gedeelte gaan de 

volgende twee hoofdstukken 

respectievelijk in op de rol en toenemende 

invloed van de zorgverzekeraar op de 

GGZ-markt en de veranderende 

bekostiging en financieringssystematiek 

van de GGZ. Deze twee veranderingen die 

voortkomen uit wet- en regelgeving van 

de overheid hebben de nodige dynamiek 

in de GGZ-markt veroorzaakt. Dynamiek 

die zich enerzijds uit in meer strategisch 

gedrag van GGZ-aanbieders, zoals het 

streven naar schaalvergroting. Anderzijds 

ontstaat meer druk op het rendement, 

wat vraagt om effectieve en efficiënte 

inzet van personeel, een adequaat 

vermogensbeheer en differentiatie en 

specialisatie in het zorgaanbod. Deze 

elementen komen in de navolgende 

hoofdstukken aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Om als GGZ-instelling om te kunnen gaan met de 

toenemende dynamiek is een effectieve en 

efficiënte bedrijfsvoering belangrijk.

� Evenals voorgaand jaar geven we met dit rapport 

inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ-markt en 

de bedrijfsprestaties in 2008 van 57 GGZ-

instellingen.

� Voor dit onderzoek zijn interviews gehouden en is 

gebruik gemaakt van openbare gegevens uit 

jaarverslagen, jaarrekeningen en jaardocumenten 

‘Maatschappelijke Verantwoording 2008’.
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Rol en toenemende invloed van de zorgverzekeraar 

Rol zorgverzekeraar anno 2008-2009 in 

de GGZ-markt 

Kortdurende (tot een jaar) curatieve GGZ, 

die gericht is op het herstel dan wel het 

stabiliseren van een psychische stoornis 

bij patiënten, valt sinds 1 januari 2008 

onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het 

geldt niet langer als een aanspraak 

volgens de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ). Gemiddeld is 65% 

van de totale opbrengsten van de 

geanalyseerde GGZ-instellingen 

gefinancierd vanuit de Zorgverzekerings-

wet. De GGZ-deelsectoren RIAGG’s en de 

kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken 

hebben het hoogste percentage Zvw-

gefinancierde opbrengsten en zijn 

daarmee afhankelijk van zorgverzekeraars, 

zie figuur 1.  

 

Als gevolg van de overheveling kopen 

zorgverzekeraars de kortdurende 

curatieve GGZ voortaan in en vindt 

contractering niet langer meer vanuit de 

zorgkantoren plaats. Op dit moment vindt 

de inkoop van de kortdurende curatieve 

GGZ nog plaats middels het 

representatiemodel. Het 

representatiemodel houdt in dat de door 

de representerende zorgverzekeraars 

gesloten contracten met zorgaanbieders 

op non-concurrentiële deelmarkten, 

alsmede de overeengekomen tarieven en 

aanverwante afspraken, onverkort gelden 

voor alle zorgverzekeraars. De 

verwachting is dat dit representatiemodel 

na 2010 voor de GGZ-markt vervalt. Vanaf 

dat moment moeten zorgverzekeraars 

afzonderlijk onderhandelen met de 

individuele GGZ-instellingen. Dit kan 

leiden tot specifieke afspraken van 

zorgverzekeraars met GGZ-instellingen 

waar relatief veel van hun verzekerden 

worden behandeld. Met GGZ-aanbieders 

waar relatief weinig van hun verzekerden 

worden behandeld zullen eerder 

standaardcontracten worden afgesloten. 
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Figuur 1: Aandeel opbrengsten Zorgverzekeringswet en aandeel niet-wettelijk budget GGZ t.o.v. totale opbrengsten in 

2008 van de individuele GGZ-instellingen 
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Het maken van specifieke prijs/kwaliteits-

afspraken met GGZ-aanbieders zal vanaf 

2010 meer gaan gebeuren omdat 

zorgverzekeraars dan gedeeltelijk risico 

gaan lopen over de curatieve GGZ-kosten 

voor volwassen verzekerden. Dit jaar 

lopen zorgverzekeraars voor de kosten 

van de curatieve GGZ nog geen financieel 

risico, omdat deze kosten nog voor 100% 

worden nagecalculeerd. Dit zal vanaf 2010 

niet geheel meer gelden. Minister Klink 

van VWS wil in het risicoverevenings-

systeem van 2010 als ex post 

compensatiemechanismen voor de 

curatieve GGZ een hogekostencompen-

satie toepassen met een drempelwaarde 

van € 10 000 en een bandbreedteregeling 

met een bandbreedte van € 15. De kosten 

boven de drempelwaarde en buiten de 

bandbreedte worden wel voor 100% 

nagecalculeerd. Evenals de curatieve GGZ-

kosten voor verzekerden jonger dan 18 

jaar. De doelstelling is dat 

zorgverzekeraars in de toekomst steeds 

meer risico gaan lopen over de curatieve 

GGZ-kosten. Randvoorwaarde voor het 

maken van specifieke prijs/kwaliteits-

afspraken is transparantie van de 

uitkomsten. Hieraan wordt door 

zorgverzekeraars onder andere invulling 

gegeven door het steeds meer verplichten 

of het belonen van GGZ-aanbieders om 

mee te doen aan Routine Outcome 

Measurement (ROM)- benchmarking van 

Kenniscentrum Zorg Nederland (KZN).  

 

Verwachte rol zorgverzekeraar in de GGZ-

markt 

Wanneer naar andere sectoren in de zorg 

wordt gekeken waar zorgverzekeraars al 

langer financieel risico lopen kan de 

verwachte rol van de zorgverzekeraar in 

de GGZ-markt worden afgeleid. Zo passen 

zorgverzekeraars in de ziekenhuismarkt 

steeds vaker prestatiebeloning (pay-for-

performance) toe. Een voorbeeld hiervan 

is zorgverzekeraar Menzis met het 

predikaat ‘TopZorg’. Menzis beloont 

ziekenhuizen met prijsvoordelen en een 

‘voorkeurspositie’ van de zorgverzekeraar, 

wanneer zij voldoen aan alle 

‘TopZorgcriteria’ aangaande medische 

kwaliteit, snelheid van diagnostiek en 

behandeling en informatievoorziening. 
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Menzis is eind 2008 gestart met predikaat 

‘TopZorg’ voor de operatieve behandeling 

van vijf aandoeningen: borstkanker, staar, 

spataderen, liesbreuk en meniscus. Het 

voornemen is eind 2009 behandelingen 

met het predikaat TopZorg uit te breiden 

met die van heup- en knieprothesen, 

rughernia en het knippen van amandelen. 

Ook maken verschillende zorgverzekeraars 

de prestaties van ziekenhuizen voor 

verzekerden transparant door het gebruik 

van diverse internetfunctionaliteiten.  Zo 

biedt zorgverzekeraar CZ met de 

‘Ziekenhuisvergelijker’ inzicht in de 

aspecten als wachttijden en kwaliteit voor 

verschillende behandelingen per 

ziekenhuis. Zorgverzekeraar UVIT biedt 

met ‘Vergelijk & Kies’ ook inzage in het 

oordeel van andere patiënten over de 

behandeling in de verschillende 

zorginstellingen, waaronder ook GGZ-

instellingen. Samen met zorgverzekeraar 

Achmea gaat UVIT nog een stap verder bij 

de actieve keuzeondersteuning van hun 

verzekerden ingeval van ziekenhuiszorg. 

Zo zetten zij het verplicht eigen risico in als 

stuurinstrument om verzekerden te 

belonen voor de keuze voor een specifiek 

ziekenhuis. Verzekerden die bij bepaalde 

verrichtingen kiezen voor het 

voorkeursziekenhuis van deze 

zorgverzekeraars zijn het verplicht eigen 

risico van € 155, en vanaf 2010 van € 165, 

niet verschuldigd. 

 

Niet alleen met prestatiebeloning en 

actieve keuzeondersteuning van 

verzekerden trachten zorgverzekeraars 

ziekenhuiskosten te besparen. Maar ook 

door de rol van de eerste lijn te versterken 

en daarmee substitutie van zorg te 

realiseren. Ondermeer door het opzetten 

en faciliteren zorgprogramma’s voor veel 

voorkomende chronische aandoeningen, 

waarin de eerste lijn een belangrijke rol 

heeft. Initiatieven die ook de GGZ-markt 

zullen raken. GGZ wordt als een 

interessant zorgprogramma gezien door 

zogenoemde ‘zorggroepen’. Zorggroepen 

zijn organisaties (van overwegend 

eerstelijnszorgaanbieders) die met 

zorgverzekeraars contracten sluiten om de 

chronische zorg in een bepaalde regio te 

coördineren en uit te voeren met als 
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doelstelling de kwaliteit van zorg te 

verbeteren. Toch ervaren zorggroepen 

ook beperkingen bij de ontwikkeling en 

implementatie van psychosociale 

zorgprogramma’s.  Zo is er over het 

algemeen minder intrinsieke motivatie 

van huisartsen voor dergelijke 

programma’s. Is er minder ervarenheid in 

huisartsenpraktijken met program-

matische GGZ-zorg. Bovendien vervullen 

andere zorgaanbieders 

(eerstelijnpsycholoog en algemeen 

maatschappelijk werk) een grotere rol in 

de uitvoering van de GGZ-zorg met een 

eigen visie en belangen, waardoor de 

ontwikkeling moeizamer verloopt. Ook 

verlopen de ziektebeelden meer grillig en 

minder voorspelbaar, waardoor 

standaardisatie van GGZ-zorg lastiger is. 

Gegeven het feit dat Minister Klink van 

VWS per 2010 functionele bekostiging wil 

invoeren voor diabetes, COPD, hartfalen 

en cardiovasculair risicomanagement richt 

de aandacht vanuit de zorggroepen zich 

eerst op het ontwikkelen van 

zorgprogramma’s op deze gebieden. Veel 

huisartsen zijn momenteel eerst bezig om, 

veelal in kleinere samenwerkings-

verbanden van 3 tot 5 huisartsen, de 

Praktijkondersteuner huisartsenzorg 

(POH)-GGZ functie vorm te geven. 

Verschillende tweedelijns GGZ-instellingen 

trachten het belangrijkste verwijskanaal, 

de huisarts, te borgen met het vervullen 

van deze POH-GGZ functie bij de huisarts 

door een Sociaal Psychiatrische 

verpleegkundige. Tot 2008 werd de SPV-er 

gedetacheerd in de eerste lijn vanuit de 

Stimuleringsregeling consultatiegelden 

GGZ. De zorgverzekeraars hanteren op dit 

moment een verschillend beleid ten 

aanzien van de invulling van de POH-GGZ 

functie door tweedelijns GGZ-instellingen. 

Zo heeft bijvoorbeeld zorgverzekeraar 

Achmea de expliciete voorkeur dat de 

POH-GGZ onafhankelijk is van de tweede 

lijn, terwijl er ook zorgverzekeraars zijn die 

deze voorkeur niet hebben. 

 

De verwachting is dat in de toekomst ook 

functionele bekostiging voor de 

aandoening depressie wordt ingevoerd. 

Momenteel wordt onder leiding van het 

Trimbos Instituut, in opdracht van het 
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Ministerie van VWS, een Zorgstandaard 

Depressie ontwikkeld. Een zorgstandaard 

vormt de basis voor het opstellen van een 

keten-DBC. 

 

Omvang overige opbrengsten is 

toegenomen  

De GGZ-instellingen zijn in 2008 iets 

minder afhankelijk geworden van het 

wettelijk budget GGZ. Het percentage 

opbrengsten dat niet afkomstig is vanuit 

het wettelijk budget GGZ is in 2008 

gestegen ten opzichte van 2007. In 2007 

was gemiddeld 13% van de opbrengsten 

van de 57 onderzochte GGZ-instellingen 

niet afkomstig vanuit het wettelijk budget 

GGZ. In 2008 is dit percentage 

toegenomen tot 15%. Deze toename 

wordt enerzijds veroorzaakt door een 

administratieve overheveling van de 

opleidingssubsidie (CBOG) vanuit het 

wettelijk budget (tot en met 2007) naar 

overige opbrengsten (2008). Anderzijds 

zijn de overige opbrengsten, zoals vanuit 

maatschappelijke opvang, reclassering en 

onderzoeksprojecten bij vele GGZ-

instellingen ook daadwerkelijk in omvang 

toegenomen. In figuur 1 is alleen het 

percentage opbrengsten niet afkomstig 

vanuit het wettelijk budget GGZ in 2008 

weergegeven van die GGZ-instellingen, die 

ook de omvang van de opbrengsten vanuit 

de Zorgverzekeringswet in hun 

jaarverantwoordingsdocumenten hadden 

opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Gemiddeld is 65% van de totale opbrengsten van 

de GGZ-instellingen gefinancierd vanuit de Zvw.

� Zorgverzekeraars streven in de GGZ-markt eerst 

naar transparantie van de uikomsten, waarna ze 

deze zullen communiceren naar hun verzekerden 

en prestatiebeloning invoeren.

� De eerste lijn wordt versterkt met de POH-GGZ 

functie en de ontwikkeling van zorgprogramma’s 

om daarmee substitutie van zorg te realiseren.

� De omvang van de overige kosten (niet afkomstig 

vanuit het wettelijk budget GGZ) is in 2008 

toegenomen van 13% tot 15%.
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Veranderende bekostiging en financieringssystematiek 

Invoering van de DBC-financiering 

De overheveling van de kortdurende 

curatieve GGZ heeft tegelijkertijd 

plaatsgevonden met de invoering van de 

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)-

financiering voor de curatieve GGZ. De 

DBC-systematiek is geïntroduceerd om 

zorgverzekeraars en GGZ-aanbieders in 

staat te stellen te onderhandelen over 

vergelijkbare zorgproducten. Een DBC 

vertegenwoordigt het geheel van activi-

teiten (behandelcontacten, verpleegdagen 

e.d.) van de organisatie, voortvloeiend uit 

de zorgvraag van de patiënt/cliënt. De 

invoering van de DBC-financiering leidde 

er in 2008 toe dat GGZ-instellingen niet 

langer voorschotten van zorgverzekeraars 

kregen, maar de opbrengsten pas achteraf 

ontvingen, na het afsluiten van de 

behandeling en daarmee de DBC. 

Aangezien de gemiddelde behandeling in 

de GGZ 8 maanden duurt en de GGZ-

instellingen de behandeling zelf dienden 

voor te financieren dreigden meerdere 

GGZ-instellingen in 2008 in ernstige 

liquiditeitsproblemen te geraken. Het 

liquiditeitsprobleem in de GGZ is in de 

loop van 2008 minder nijpend geworden 

omdat de zorgverzekeraars uiteindelijk 

gezwicht zijn voor de roep om 

voorschotten te geven aan GGZ-

instellingen. Zij het dat deze voorschotten 

niet de totale omvang van het 

onderhanden werk afdekken, zie figuur 2. 

Eind 2008 betrof de omvang van het 

onderhanden werk dat niet werd 

voorgefinancierd gemiddeld 16% van de 

totale opbrengsten van de onderzochte 

GGZ-instellingen, ofwel in totaal meer dan 

€ 700 miljoen. Naast het aandeel niet-

voorgefinancierde onderhanden werk ten 

opzichte van de totale opbrengsten, is in 

figuur 2 per individuele GGZ-instelling ook 

het aandeel gesloten DBC’s ten opzichte 

van de geopende DBC’s in 2008 

weergegeven. Omdat de registratie van 

DBC’s reeds in 2006 is gestart ligt dit 

aandeel bij een aantal GGZ-instellingen 
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hoger dan 100%. Zij hadden in 2007 nog 

relatief veel DBC’s niet gesloten en 

hebben dit in 2008 gedaan. Gemiddeld 

bedroeg het aandeel gesloten DBC’s ten 

opzichte van de geopende DBC’s in 2008 

bij de onderzochte GGZ-instellingen 91%. 

  

Figuur 2: Aandeel gesloten t.o.v. geopende DBC’s en aandeel (niet voorgeschoten) onderhanden werk t.o.v. totale 

opbrengsten in 2008 van de individuele GGZ-instellingen 
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Bekostiging nog op basis van AWBZ-

parameters 

Tegen de adviezen van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) in zal de curatieve 

GGZ ook in 2010, net als in 2008 en 2009, 

door middel van oude AWBZ-

budgetparameters op basis van de 

werkelijke productie worden bekostigd. 

De NZa adviseerde daarentegen begin dit 

jaar om per 2010 prestatiebekostiging in 

te voeren, als eerste voor de ambulante 

GGZ-behandeling. Deze 

prestatiebekostiging is door de Minister 

van VWS voorlopig uitgesteld, omdat de 

Minister in 2010 een generieke 

tariefkorting van 3,5% wil doorvoeren in 

de curatieve GGZ.  

 

De financiering van de curatieve GGZ vindt 

plaats op basis van DBC’s.  GGZ-

aanbieders komen voorafgaand aan het 

jaar met zorgverzekeraars prijzen overeen 

voor zowel de budgetparameters 

(bekostiging), als de DBC’s (aan de hand 

van het vaststellen van het 

verrekenpercentage) (financiering), op 

basis van het verwachte volume. 

Gedurende het jaar factureren de GGZ-

instellingen de daadwerkelijk geleverde 

zorg op basis van de gesloten DBC’s. Na 

sluiting van het jaar worden de 

opbrengsten door middel van de 

gefactureerde DBC’s verrekend met de 

budgetafspraken die aan het werkelijke 

volume zijn aangepast. Zoals in figuur 3 is 

weergegeven was het vastgestelde 

verrekenpercentage in 2008 voor veel 

GGZ-instellingen te laag. Het 

financieringsverschil (het verschil tussen 

het vastgestelde wettelijke budget en de 

ontvangen opbrengsten plus het 

onderhanden werk) betrof bij ruim 80% 

van de onderzochte GGZ-instellingen een 

tekort. De vorderingen uit hoofde van dit 

financieringstekort bedroegen in 2008 bij 

de onderzochte GGZ-instellingen bijna 400 

miljoen euro ten opzichte van circa 80 

miljoen euro in 2007. Dit is een 

dramatische stijging van bijna 400%. 

Procentueel was het financieringstekort 

9% van de totale opbrengsten. 

 

Vele GGZ-instellingen hebben in 2008 het 

(niet-voorgeschoten) onderhanden werk 
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en de vorderingen uit hoofde van het 

financieringstekort voorgefinancierd met 

kortlopende schulden. Hierdoor zijn de 

kortlopende schulden in 2008 gemiddeld 

met meer dan 120% gestegen ten opzichte 

van 2007. Gezamenlijk hadden de 57 

onderzochte GGZ-instellingen eind 2008 

2,6 miljard euro aan kortlopende schulden 

uitstaan. Als gevolg van de toename van 

de kortlopende schulden zijn de financiële 

lasten van de GGZ-instellingen in 2008  

met gemiddeld 41% gestegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Als gevolg van de veranderde financierings-

systematiek in 2008 zijn de kortlopende schulden 

explosief gestegen met 120%.

� Deze stijging is enerzijds veroorzaakt door de 

toename van het (niet-voorgeschoten) 

onderhanden werk tot 16% van de totale 

opbrengsten in 2008.

� Anderzijds door een dramatische stijging van het 

financieringstekort (verschil tussen wettelijke 

budget en ontvangen opbrengsten plus 

onderhanden werk) van bijna 400% tot 9% van de 

totale opbrengsten in 2008.
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 Figuur 3: Financieringsverschil t.o.v. totale opbrengsten in 2008 en groei kortlopende schulden 2008 t.o.v. 2007 van de 

individuele GGZ-instellingen 
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Creëren van schaalvergroting  

Schaalvergroting door integratie 

De hiervoor beschreven veranderingen 

vanuit de wet- en regelgeving leiden tot 

dynamiek en meer concurrentie in de 

GGZ-markt. Deze dynamiek wordt onder 

andere zichtbaar doordat GGZ-instellingen 

op verschillende wijzen schaalvergroting 

trachten te creëren. In de GGZ-markt is 

sprake van een fusiegolf waarbij schaal-

vergrotingen tot grote conglomeraten 

leiden. Als recente voorbeelden kunnen 

worden genoemd de nieuwe GGZ-

organisatie Dimence (fusie in 2008 tussen 

Adhesie GGZ, RIAGGz over de IJssel en 

Zwolse Poort). Of Kliniek Overwaal, die 

met ingang van 1 januari 2008 is 

ondergebracht bij Forum GGz Nijmegen. 

Deze laatste zal vanaf 1 januari 2010 

samen met  De Gelderse Roos, onder de 

naam Pro Persona één GGZ-organisatie 

vormen. GGZ Noord-Holland-Noord en 

GGZ-centrum Westfriesland zijn per 1 april 

2009 gefuseerd en de organisaties zijn 

samen verder gegaan onder de naam GGZ 

Noord-Holland-Noord. Stichting GGZ 

Noord- en Midden-Limburg en Mondriaan 

Zorggroep hebben dit jaar ook 

aangegeven te willen fuseren. Een jaar 

geleden gingen de zorginstellingen al 

samenwerken. In figuur 4 zijn de totale 

bedrijfsopbrengsten van de GGZ-

instellingen weergegeven die in 2008 

officieel zijn gefuseerd en gezamenlijk een 

jaarrekening hebben gepubliceerd. Uit het 

figuur blijkt dat de vijf GGZ-instellingen 

met de hoogste opbrengsten in 2008, 

gezamenlijk ruim 25% van de GGZ-markt 

in handen hebben. 

Andere GGZ-instellingen kiezen ervoor om 

schaalvergroting te creëren door toe te 

treden tot zorgconcerns om hiermee 

tevens een full service concept aan te 

kunnen bieden. Dit gebeurd met zowel 

zorgconcerns in de cure- als de caresector. 

Zo werken GGZ inGeest en VU medisch 

centrum intensief samen om uiteindelijk in 

2010 de beide instellingen volledig te  
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integreren. Een voorbeeld van een 

integratie met een zorgconcern in de 

caresector is GGZ Drenthe dat sinds juli 

2007 onderdeel uitmaakt van de Evean 

Groep. 

Motieven voor schaalvergroting zijn, naast 

het kunnen aanbieden van een completer 

aanbod aan cliënten (full service concept), 

het vergroten van de financiële armslag 

voor het kunnen doen van grote ICT-

investeringen. Voorts kan schaalvergroting 

leiden tot kwaliteitsverbetering door 

gebruik te maken van elkaars expertise en 

kennis.  Maar ook het versterken van de 

onderhandelingspositie, het vormen van 

‘counter vailing power’ in de 

onderhandelingen met zorgverzekeraars is 

veelal een reden.  

Autonome groei en samenwerking t.b.v. 

kwaliteitsverbetering 

Niet alleen door middel van integreren 

wordt schaalgrootte gezocht. Ook door 

autonoom uit te breiden met bijvoorbeeld 

het openen van vestigingen buiten de 

traditionele verzorgingsgebieden 

proberen verschillende GGZ-instellingen 

hun marktaandeel, en daarmee hun 

opbrengsten te vergroten. Zo heeft het Dr. 

Leo Kannerhuis (regio Arnhem), nu ook 

een polikliniek in Amsterdam geopend. En 

het voornamelijk in de noordelijke 

provincies actieve Accare heeft begin 2009 

een nieuwe locatie in Almere voor 

behandeling van kinderen en jongeren 

met eetstoornissen, waaronder obesitas, 

geopend. Zoals in figuur 4 weergegeven 

zijn de totale bedrijfsopbrengsten van de 

onderzochte  GGZ-instellingen gemiddeld 

in 2008 met 7,8% (autonoom) 

toegenomen ten opzichte van 2007. 

Een derde mogelijkheid voor het creëren 

van schaalgrootte, maar tegelijkertijd ook 

onderscheidend vermogen, is het 

ontwikkelen van een kwaliteitsformule 

met andere GGZ-instellingen. Zo hebben 

zeven GGZ-instellingen
2
 zich in 2008 

verenigd in het samenwerkingsverband 

SynQuest. Binnen dit samenwerkings-

verband is een kwaliteitsformule  

                                                           
2
 Dimence, GGZ Delfland, GGZ Noord-Holland-

Noord, Reinier van Arkel, GGZ inGeest, 

Rivierduinen en GGZ Breburg Groep 
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Figuur 4: Totale opbrengsten in 2008 en groei t.o.v. 2007 van de individuele GGZ-instellingen
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ontwikkeld die bewaakt dat bewezen 

effectieve behandelingen worden 

toegepast en dat de uitkomsten van de 

behandeling gestandaardiseerd worden 

gemeten. Een andere samenwerkings-

verband die tot doel heeft de topklinische- 

en topreferente zorg binnen de GGZ te 

bevorderen en te faciliteren, is de 

Stichting Topklinische GGz. Deze stichting 

is opgericht op initiatief van Altrecht, 

Lentis, de ParnassiaBavo Groep, 

Rivierduinen en De Viersprong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

� De dynamiek in de GGZ-markt wordt o.a. 

zichtbaar doordat GGZ-instellingen op 

verschillende wijzen schaalvergroting trachten te 

creëren.

� De vijf grootste GGZ-instellingen hebben 

gezamenlijk ruim 25% van de GGZ-markt in 

handen.

� De totale bedrijfsopbrengsten van de GGZ-

instellingen zijn in 2008 met gemiddeld 7,8% 

toegenomen.
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Rendement verder onder druk 

Personeelskosten en financiële lasten 

gestegen 

Het gemiddelde rendement van de 

onderzochte GGZ-instellingen is in 2008 

sterk gedaald, tot 0,3%. In 2007 bedroeg 

het gemiddelde rendement nog 1,0% en in 

2006 1,4%. De daling van het gemiddelde  

rendement in 2008 ten opzichte van 2007 

is met name veroorzaakt door stijging van 

de personeelskosten en de financiële 

lasten, zie figuur 5. In 2008 werd 73% van 

de opbrengsten uitgegeven aan 

personeelskosten, in 2007 was dit 72,2%. 

Figuur 5: Opbouw kosten en rendement als percentage van de totale opbrengsten 2007 en 2008
3

                                                           
3
 Rendement is het resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale opbrengsten. Resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering wil zeggen: het resultaat waarbij de buitengewone opbrengsten en kosten buiten beschouwing 

zijn gelaten. Gekozen is om het resultaat uit gewone bedrijfsvoering in het figuur weer te geven om zodoende 

een verantwoorde vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende GGZ-instellingen. 
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Als gevolg van de eerder genoemde 

gewijzigde financieringssystematiek zijn de 

financiële lasten in 2008 gestegen van 

1,3% in 2007 naar 1,7% van de totale 

opbrengsten. GGZ-instellingen zijn in 2008 

kortlopende leningen aangegaan om het 

(niet-voorgeschoten) onderhanden werk 

en de dramatisch gestegen financierings-

tekorten te kunnen financieren. Met 

hogere rentelasten tot gevolg. Anderzijds 

betekent dit dat zorgverzekeraars 

rentewinsten hebben gemaakt in 2008 op 

de GGZ. De overige bedrijfskosten van de 

onderzochte GGZ-instellingen daalden in 

2008 relatief ten opzichte van 2007. In 

2008 bedroegen de overige bedrijfskosten 

20,5% van de totale opbrengsten. In 2007 

was dit nog 21,0%. De afschrijvingskosten 

bleven relatief gelijk met 4,5% van de 

totale opbrengsten. In de navolgende 

hoofdstukken wordt nader ingegaan op de 

inzet van personeelsleden en het 

vermogensbeheer. 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedaald 

In 2008 realiseerden de onderzochte GGZ 

instellingen een gezamenlijk positief 

resultaat van € 12 miljoen. Buitengewone 

opbrengsten en kosten buiten 

beschouwing gelaten, bedroeg het 

resultaat uit gewone bedrijfsvoering in 

2008 € 16 miljoen. In 2007 betrof het 

resultaat, buitengewone opbrengsten en 

kosten buiten beschouwing gelaten, nog € 

40 miljoen. Ruim een derde van de GGZ-

instellingen boekten in 2008 dan ook een 

negatief resultaat uit gewone bedrijfs-

voering. In 2007 was dit nog ‘slechts’ een 

kwart van de GGZ-instellingen. Relatief 

veel RIAGG’s (groene bolletjes in figuur 6) 

behaalden in 2008 een negatief 

rendement. Daarentegen behaalden 

relatief veel kinder- en jeugdpsychia-

trische klinieken (blauwe bolletjes in 

figuur 6) in zowel 2008 als 2007 een 

positief rendement. 

 

 

 

 

 

� Het gemiddelde rendement is in 2008 sterk 

gedaald tot 0,3%. In 2007 bedroeg het gemiddel-

de rendement nog 1,0% en in 2006 1,4%.

� De daling van het rendement wordt veroorzaakt 

door de stijging van de personeelskosten en de 

financiële lasten.

� In 2008 boekten ruim een derde van de GGZ-

instellingen een negatief resultaat uit gewone 

bedrijfsvoering. In 2007 was dit nog ‘slechts’ een 

kwart.
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Figuur 6: Rendement in 2008 en 2007 van de individuele GGZ-instellingen 
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Effectieve en efficiënte inzet van personeel 

Stijging kosten door personeelstekort 

Evenals in andere sectoren van de 

gezondheidszorg is personeel de grootste 

kostenpost voor GGZ-instellingen. Zij het 

dat de personeelskosten van GGZ-

instellingen hoger zijn dan die van 

ziekenhuizen, namelijk circa driekwart van 

de totale kosten. De totale 

personeelkosten in de GGZ zijn in 2008 ten 

opzichte van 2007 met 9% gestegen. Deze 

stijging is groter dan de stijging van de 

niet-personeelskosten. De stijging van de 

niet-personeelskosten betrof in 2008 5,5% 

ten opzichte van 2007. De verwachting is 

dat de personeelskosten in de toekomst 

verder zullen gaan stijgen door het 

oplopend personeelstekort in de zorg. De 

schaarste op de arbeidsmarkt van de zorg 

wordt enerzijds veroorzaakt door de 

stagnerende groei van de 

beroepsbevolking en anderzijds de 

stijgende zorgvraag. Ook voor de GGZ 

geldt dat door de vergrijzing een forse 

toename te verwachten is van ouderen 

die hulp inroepen voor een psychisch of 

verslavingsprobleem: tussen 2010 en 2020 

stijgt het GGZ-zorggebruik met ongeveer 

18%. De praktijk leert dat schaars 

personeel zich bewust is van haar positie. 

Zij gaan zich extern organiseren en laten 

zich vervolgens voor meer geld inhuren via 

een extern bedrijf of als ZZP’er. In de 

ziekenhuissector gaat het op dit moment 

vooral om OK- en dialyseverpleeg-

kundigen. In de GGZ zou het weleens 

kunnen gaan om (kinder)psychiaters.  Het 

tekort van deze beroepsgroep was in 2008 

gemiddeld 10% per instelling. 

De veranderende omgeving van de GGZ-

markt en de schaarste op de arbeidsmarkt 

van de zorg kan GGZ-instellingen dwingen 

tot een heroriëntatie op de taakverdeling 

tussen een arts en niet-arts. Volgens 

onderzoek van de Inspectie voor de 

Gezondheid (IGZ) levert het structureel 

verschuiven van taken van een arts naar 

een niet-arts een positieve bijdrage aan 

veilige, effectieve, patiëntgerichte en 
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toegankelijke zorg. Een voorwaarde 

hiervoor is wel dat eventuele risico’s 

adequaat zijn opgevangen. Door een 

gedifferentieerde inzet van niet-artsen 

zullen de personeelskosten per FTE 

(fulltime-equivalent) voor de GGZ-

instelling dalen. In 2008 bedroegen de 

kosten per FTE van de onderzochte GGZ-

instellingen gemiddeld bijna € 59.000, zie 

figuur 7. De mogelijkheden tot een 

heroriëntatie van de taakverdeling wordt 

uiteraard ook bepaald door de 

voorwaarden die aan de GGZ-instelling 

worden gesteld. Zo vreesde GGZ 

Nederland begin dit jaar voor een ‘hausse 

aan tuchtzaken’ door het plan van 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die met 

een circulatie voorschreef dat alleen de 

psychiater, de klinisch psycholoog en de 

vrij gevestigde psychotherapeut als 

hoofdbehandelaar mogen optreden in de 

tweedelijns GGZ. Daarmee zouden 

professionals als verslavingsartsen, GZ-

psychologen en verpleegkundigen niet als 

geschikte hoofdbehandelaars worden 

gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverzuim blijft gelijk 

Behalve met een meer gedifferentieerde 

inzet van personeel kunnen sommige GGZ-

instellingen ook kosten besparen door 

verzuimreductie te realiseren.  Wanneer 

het ziekteverzuim met bijvoorbeeld 1% 

naar beneden kan worden gebracht, 

kunnen veel personeelskosten worden 

bespaard. In 2008 betrof het gemiddelde 

ziekteverzuimpercentage (exclusief 

zwangerschapsverlof), net als in 2007 5%. 

Dit percentage ligt rond het gemiddelde 

verzuimpercentage van 5,1% voor de 

totale gezondheids- en welzijnsector. In 

figuur 7 is, naast de gemiddelde 

� Circa driekwart van de totale kosten van GGZ-

instellingen betreffen personeelskosten. De 

personeelskosten zijn in 2008 met maar liefst 9% 

gestegen.

� De verwachting is dat de personeelskosten in de 

toekomst verder zullen gaan stijgen door het 

oplopend personeelstekort in de zorg.

� Met een meer gedifferentieerde inzet van 

personeel en verzuimreductie kunnen kosten 

worden bespaard.

� Het gemiddelde verzuimpercentage bij GGZ-

instellingen is 5% 
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personeelskosten per fte in 2008, ook het 

gemiddelde verzuimpercentage in 2008 

per individuele GGZ-instelling 

weergegeven. Ofschoon het verzuim van 

invloed is op de personeelskosten wordt in 

figuur 7 geen causale relatie beoogd 

tussen beide onderwerpen. 

 Figuur 7: Gemiddelde personeelskosten per fte en verzuimpercentage in 2008 van de individuele GGZ-instellingen 
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Goed vermogensbeheer 

 

Toenemende financiële risico’s 

Goed vermogensbeheer wordt door de 

toenemende financiële risico’s voor GGZ-

instellingen steeds belangrijker. Het 

rendement kan verbeterd worden door 

enerzijds goede betalingsafspraken te 

maken met zorgverzekeraars en anderzijds 

door betere benutting van het vastgoed. 

Op dit moment worden de GGZ-

instellingen nog volledig nagecalculeerd 

voor hun kapitaallasten, maar dit zal in de 

(nabije) toekomst gaan veranderen. 

Vooruitlopend daarop is per 1 januari 

2009 het bouwregime van de WTZi 

afgeschaft en is niet langer voor verbouw 

of nieuwbouw toestemming van de 

Minister van VWS nodig en een 

vergunning van het Bouwcollege vereist. 

Voor de AWBZ-gefinancierde GGZ heeft de 

staatssecretaris van VWS aangegeven 

vanaf 2011 integrale tarieven, inclusief 

kapitaallasten, te willen invoeren. In de 

nabije toekomst zal naar alle waarschijn-

lijkheid ook in de praktijk voor de 

curatieve GGZ een component voor de 

kapitaallasten in de DBC-prijzen worden 

opgenomen. GGZ-instellingen worden 

daarmee meer verantwoordelijk voor hun 

investeringsbeslissingen en financiële 

consequenties. 

 

Betalingsafspraken zorgverzekeraars 

Zoals eerder vermeld ontvangen GGZ-

instellingen door de invoering van de DBC-

financiering per 1 januari 2008 de 

opbrengsten pas achteraf, na het sluiten 

van de behandeling en de DBC. Door 

liquiditeitsproblemen van GGZ-instellingen 

in 2008 financieren zorgverzekeraars nu 

voor een gedeelte het onderhanden werk 

met voorschotten. Voor sommige GGZ-

instellingen zijn deze voorschotten niet 

toereikend genoeg (zie figuur 2). Volgens 

de beleidsregel ‘voorschotten en 

rentevergoeding onderhanden DBC’s 

GGZ’, hebben GGZ-instellingen recht om 

zorgverzekeraars rente in rekening te 

brengen voor de omzet waarover de 
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zorgverzekeraars géén voorschot-

betalingen willen verstrekken. De 

termijnen voor de omzet waarover rente 

in rekening mag worden gebracht zijn in 

de beleidsregel gebaseerd op de 

gemiddelde doorlooptijd van DBC’s, te 

weten 8 maanden. Wanneer de werkelijke 

doorlooptijd langer duurt dan 8 maanden 

zijn de rentelasten in beginsel voor 

rekening van de GGZ-instelling
4
. Het is 

daarom van belang om als GGZ-instelling 

goede voorschotbetalingsafspraken te 

maken, wanneer de gemiddelde 

doorlooptijd van de DBC’s van de instelling 

bijvoorbeeld 9 maanden is. Ook is het van 

groot belang voor een GGZ-instelling dat 

de betrokken medewerkers tijdig de DBC’s 

sluiten en dat vervolgens direct de 

declaraties bij de zorgverzekeraars kunnen 

                                                           
4
 Volgens de beleidsregel kunnen zich wel situaties 

voordoen waarin de gemiddelde doorlooptijd van 

DBC’s substantieel afwijkt van het landelijk 

gemiddelde. Indien een zorgaanbieder aan de 

zorgverzekeraar kan aantonen dat de gemiddelde 

doorlooptijd in zijn geval meer dan 20% langer is 

dan het landelijk gemiddelde, mag de 

zorgaanbieder de aanvullende rentevergoeding 

baseren op de gemiddelde doorlooptijd in zijn 

situatie. 

worden ingediend. Hiermee wordt de 

daadwerkelijke doorlooptijd van het 

onderhanden werk zo kort mogelijk. 

 

Betere benutting van het vastgoed 

Indien GGZ-instellingen ondoelmatig gaan 

bouwen, zullen ze bij de invoering van de 

integrale tarieven inclusief, de 

kapitaallasten, zelf de nadelige effecten 

gaan ondervinden. Bij onderbezetting of 

leegstand worden niet langer alle 

huisvestingskosten vergoed. Voor een 

GGZ-instelling met teveel of te dure 

vierkante meters kan dat tot een nadelige 

exploitatie leiden. 

De wijziging van de 

financieringssystematiek lijkt een 

aantrekkingskracht te hebben op 

vastgoedspecialisten die graag willen 

investeren in zorgvastgoed. De GGZ is een 

aantrekkelijke sector voor beleggingen in 

vastgoed. GGZ-instellingen bezitten 

namelijk vaak een groot aantal gebouwen, 

verspreid over verschillende locaties, 

dikwijls in het buitengebied. De totale 

omvang van de vaste activa van de 



33 

 

onderzochte GGZ-instellingen bedroeg 

eind 2008 bijna € 3 miljard (zie figuur 8), 

waarbij opgemerkt dat de marktwaarde 

van het vastgoed behoorlijk kan afwijken 

van de boekwaarde. De aantrekkelijkheid 

van de GGZ-sector voor beleggingen in 

vastgoed kan leiden tot 

samenwerkingsverbanden tussen GGZ-

instellingen en vastgoedbedrijven of 

projectontwikkelaars. De vraag wat te 

doen met het eigendom van vastgoed 

wordt hiermee opportuun voor GGZ-

instellingen. GGZ-instellingen kunnen 

bijvoorbeeld ervoor kiezen om hun 

vastgoed in eigendom te houden of het 

aangaan van een sale & leaseback 

constructie. 

 

Solvabiliteit 

Als gevolg van de toenemende financiële 

risico’s zullen kapitaalverschaffers meer 

eisen gaan stellen bij het afsluiten van een 

lening voor de financiering van nieuw- of 

verbouwplannen. Bijvoorbeeld ten 

aanzien van de vereiste solvabiliteit. De 

solvabiliteit geeft de financiële 

draagkracht op lange termijn weer. De 

solvabiliteit geeft aan of een GGZ-

instelling voldoende eigen vermogen heeft 

om een periode op te vangen waarin 

tijdelijk minder opbrengsten worden 

gegenereerd. De solvabiliteitsratio wordt 

berekend door het eigen vermogen te 

delen door de totale opbrengsten. In het 

verleden hanteerde het Waarborgfonds 

voor de Zorgsector (WfZ) een 

vermogenseis van een solvabiliteitsratio 

van 8%. In de toekomstige situatie zal naar 

verwachting dit percentage, door de 

toenemende financiële risico’s van GGZ-

instellingen omhoog gaan in de richting 

van het meer marktconforme percentage 

(25%). Zoals in figuur 8 weergegeven, 

zaten in 2008 93% van de GGZ-instellingen 

nog onder de norm van 25%. Circa 16% 

van de onderzochte instellingen zat zelfs 

onder de huidige norm van 8%. De 

gemiddelde solvabiliteitsratio van de 

onderzochte GGZ-instellingen daalde in 

2008 licht ten opzichte van 2007. De 

gemiddelde solvabiliteitsratio bedroeg in 

2008 14% en in 2007 was dit 15%. 
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In figuur 8 is de solvabiliteit en de vaste 

activa per 31-12-2008 per individuele 

GGZ-instelling weergegeven. Beide 

onderwerpen hebben geen directe relatie 

met elkaar. In het figuur wordt dan ook 

niet beoogd een causale relatie tussen 

beide onderwerpen weer te geven. 

 

 

 

� Goed vermogensbeheer wordt door de 

toenemende financiële risico’s voor GGZ-

instellingen steeds belangrijker.

� De vraag wat te doen met het eigendom van 

vastgoed wordt opportuun voor GGZ-instellingen

� De totale omvang van de vaste activa van de 57 

onderzochte GGZ-instellingen bedroeg eind 2008 

bijna € 3 miljard.

� Eind 2008 lag bij 93% van de GGZ-instellingen de 

solvabiliteitratio < 25% en bij 16% zelfs 

< 8%-norm.
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 Figuur 8: Solvabiliteit en omvang vaste activa per 31-12-2008 van de individuele GGZ-instellingen 
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Differentiatie en specialisatie in zorgaanbod  

Kosten stijgen in 2008 sterker dan 

opbrengsten  

Ondanks een gemiddelde toename van 

7,8% van de bedrijfsopbrengsten, daalde 

het rendement van de GGZ-instellingen in 

2008. Dit is veroorzaakt door de sterkere 

toename van de totale bedrijfskosten 

(inclusief financiële baten en lasten),  

gemiddeld 8,5%. Ofwel, de kosten stegen 

in 2008 harder dan de opbrengsten. Dit 

wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de 

toename van de financiële lasten bij de 

GGZ-instellingen. Wanneer alleen naar de 

operationele bedrijfskosten wordt 

gekeken, en de financiële baten en lasten 

buiten beschouwing worden gelaten, zijn 

de operationele bedrijfskosten ook sterker 

gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. De 

operationele opbrengsten stegen bij de 

GGZ-instellingen in 2008 met gemiddeld 

8,1%.  In figuur 9 is de stijging van de 

bedrijfsopbrengsten voor individuele GGZ-

instellingen afgezet ten opzichte van de 

stijging van de operationele 

bedrijfskosten. Bij de GGZ-instellingen die 

in het witte vlak liggen, stegen de 

bedrijfsopbrengsten in 2007 sterker dan 

de bedrijfskosten. Daarentegen stegen bij 

de GGZ-instellingen in het licht grijze vlak 

de bedrijfskosten juist sterker dan de 

opbrengsten. Voor deze groep is een 

grondige analyse en verbeterings-

activiteiten aan de kostenzijde dan ook 

effectiever dan aan de opbrengstenkant. 
 

 

Inzicht in kostendekkende zorgproducten 

Met de invoering van de DBC-systematiek 

worden de kosten van de GGZ transparan-

ter. Enerzijds kunnen zorgverzekeraars 

hierdoor bij de onderhandelingen de 

prijzen van GGZ-instellingen voor gelijke 

zorgproducten met elkaar vergelijken. 

Anderzijds stimuleert de DBC-financiering 

GGZ-instellingen juist om intern de afge-

sproken DBC-prijs met de zorgverzekeraar 

te vergelijken met de daadwerkelijke 

kostprijs van het zorgproduct. Hierdoor 

wordt inzicht verkregen in die product-
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 Figuur 9: Groei bedrijfsopbrengsten en groei bedrijfskosten 2008 t.o.v. 2007 van de individuele GGZ-instellingen 
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marktcombinaties (PMC’s) die positief dan 

wel negatief bijdragen aan het resultaat. 

GGZ-instellingen zullen dan ook in 

toenemende mate moeten afwegen of 

een behandeling voldoende relevant en 

kostendekkend is. Aan de hand van een 

zogenoemde portfolioanalyse kan voor 

elke PMC worden bekeken of de activiteit 

relevant en/of kostendekkend is, zie figuur 

10. Relevant in relatie tot bijvoorbeeld de 

opleidingsfunctie of andere belangrijke 

PMC’s. Het verrichten van een 

portfolioanalyse kan leiden tot meer 

differentiatie en specialisatie van het GGZ-

aanbod. Voor PMC’s die negatief bijdragen 

aan het bedrijfsresultaat kan het 

noodzakelijk zijn om bij deze 

zorgproducten delen van het 

productieproces te standaardiseren door 

het opzetten van specifieke zorgpaden. Dit 

is dan met name mogelijk bij de 

generalistische en specialistische GGZ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Fictief voorbeeld van een portfoliomatrix op hoofdlijnen (Bron: Asserman; analyse BS Health Consultancy) 
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Verschillende business modellen in de 

GGZ 

Generalistische, specialistische en 

multicomplexe GGZ lenen zich voor 

verschillende business modellen. Bij 

generalistische GGZ zijn met name de prijs 

en de toegankelijkheid/laagdrempeligheid 

onderscheidende factoren, zie figuur 11. 

Aspecten die tot een concurrerende prijs 

kunnen bijdragen zijn taakverschuiving 

tussen een arts en niet-arts en 

standaardisatie. Consultatie, preventie, 

individuele en groepseducatie zijn 

belangrijke activiteiten bij generalistische 

GGZ. De eerstelijn met de 

praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) zal 

met support van de zorgverzekeraar een 

prominente rol gaan spelen. Daarnaast 

kan internet, e-mailservice, chatten of een 

digitale coach op de I-pod worden ingezet 

om de laagdrempelige psychologische 

behandeling te ondersteunen.  

Specialistische GGZ richt zich met name op 

diagnostiek en effectieve behandeling van 

ernstigere psychische problemen. Bij 

specialistische GGZ kunnen GGZ-

instellingen zich meer onderscheiden op 

de aspecten kwaliteit en service. 

Zorgverzekeraars willen bij de inkoop 

weten wat het effect is van de 

behandeling. Kortom ze willen betalen 

voor uitkomsten, ook wel pay-for-

performance genaamd. Evidence based 

zorgprogramma’s zijn belangrijk om de 

kwaliteit en effectiviteit te kunnen 

aantonen van de relatief langer durende 

en daarmee duurdere behandelingen dan 

bij de generalistische GGZ. 

Tot slot leent multicomplexe GGZ zich 

voor een business model waarin 

maatwerk kan worden geleverd en waarbij 

productinnovaties kunnen plaatsvinden 

die leiden tot nieuwe en verbeterde 

behandelingen. Deze productinnovaties 

kunnen worden ontwikkeld aan de hand 

van pilots in combinatie met wetenschap-

pelijk onderzoek. In dit business model 

wordt in grotere mate het medisch model 

toegepast dan bij generalistische GGZ. Het 

business model vereist specialisatie op 

een bepaald terrein waarmee de GGZ-
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instelling herkend wil worden in en door 

de markt.  

Ook het marketingaspect zal in de 

toekomst steeds belangrijker worden in de 

gehele GGZ. PsyQ is het eerste voorbeeld 

in de GGZ van een franchiseorganisatie 

met een doordachte marketingstrategie. 

De huidige ParnassiaBavoGroep heeft 

daarvoor de hulp ingeroepen van 

marketingexperts om de groep van 

‘verborgen patiënten’ te bereiken die de 

GGZ zo ontoegankelijk vindt dat ze niet 

durft ‘aan te kloppen’ bij een GGZ-

instelling. Bij generalistisch GGZ zal de 

marketing voornamelijk direct op de 

patiënten zelf zijn gericht om onder 

andere de toegankelijkheid te vergroten. 

Bij de marketing voor specialistische en 

multicomplexe GGZ zullen de verwijzers 

een belangrijke doelgroep vormen: 

huisartsen  en praktijkondersteuners GGZ 

voor specialistische GGZ en tweedelijns 

GGZ-instellingen voor multicomplexe GGZ. 

 

 Figuur 11: Segmentatie type product en onderscheidend vermogen 
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Gevolg van de ontwikkelingen binnen de 

GGZ is dat relatief kleine GGZ-instellingen 

(omzet < € 40 miljoen) moeten kiezen 

voor een specifieke doelgroep met een 

daarbij passend business model om 

bestand te zijn tegen de toenemende 

concurrentie in de sector. Grotere GGZ-

instellingen kunnen ervoor kiezen om te 

werken met verschillende zorgbedrijven 

binnen één concern voor specifieke 

doelgroepen. Voorbeelden van GGZ-

instellingen die reeds verschillende labels 

in de markt hebben neergezet voor 

specifieke doelgroepen zijn Lentis en de 

ParnassiaBavoGroep.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� De bedrijfskosten zijn in 2008 harder gestegen 

dan de bedrijfsopbrengsten.

� Het verrichten van een portfolioanalyse kan 

leiden tot meer differentiatie en specialisatie van 

het GGZ-aanbod.

� Generalistische, specialistische en multicomplexe

GGZ lenen zich voor verschillende business 

modellen

� Kleine GGZ-instellingen (omzet < 40 miljoen) 

moeten kiezen voor een specifieke doelgroep. 

Grotere GGZ-instellingen kunnen werken met 

verschillende zorgbedrijven binnen één concern 

voor specifieke doelgroepen
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Over BS Health Consultancy 

BS Health Consultancy is een adviesbureau specifiek gericht op de gezondheidszorg. Wij 

leveren advies en bieden ondersteuning bij strategische- en beleidsvraagstukken van 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, (rijks)overheid en koepel- en 

brancheorganisaties. Daarbij combineren wij onze diepe marktkennis met gedegen 

kwalitatieve en kwantitatieve analyses. 

Meer in het bijzonder richt BS Health Consultancy zich op: 

Strategie en innovatie: het faciliteren en ontwikkelen van strategievorming en innovatie, 

resulterend in een concreet strategisch plan. 

Scenarioplanning: het in kaart brengen van toekomstige kansen en risico’s om inzicht te 

geven in strategische opties en de consequenties. 

Partnerselectie en fusiebegeleiding: het zoeken naar partners en het realiseren van de 

samenwerking. 

Klantsegmentatie: het identificeren en analyseren van segmenten en vervolgens opstellen 

van een klant- en distributiestrategie. 

Marketingcampagnes: het analyseren van commerciële campagnes en doorvertalen voor 

het nieuwe commerciële seizoen. 

Benchmarking: het opstellen van een (kwalitatieve en kwantitatieve) vergelijking van de 

prestaties van de organisatie met de markt. 

Zorgkostenmanagement: ondersteuning bieden bij de analyse van de zorgconsumptie en 

het beheersen van de zorgkosten door het ontwikkelen van nieuwe zorgketens 

Business case ontwikkeling: het gestructureerd in kaart brengen van alle risico’s en 

opbrengsten van de te nemen strategische beslissingen. 

Organisatieproces/ontwerp: het doorlichten, optimaliseren, (her)positioneren van 

bedrijfsprocessen en ontwerpen, inrichten van organisatiestructuren. 

Beleids(evaluatie)onderzoek: het uitvoeren van (ex-ante en ex-post) beleidsonderzoeken 

die een cruciale rol spelen binnen de beleidscyclus van organisaties. 



43 

 

BS Health Consultancy profileert zich als opinieleider binnen de zorg(verzekerings)markt. 

Jaarlijks onderzoeken wij de (verwachte) bewegingen op de markt en publiceren deze in 

white papers. Wij hebben reeds de volgende white papers voor de zorgmarkt uitgebracht: 

� Toekomstscenario’s van de ziekenhuismarkt (juli 2009) 

� Farmacieketen in transitie (maart 2009) 

� Volop concurrentie weinig mobiliteit zorgverzekeringsmarkt (maart 2009) 

� GGZ langs de meetlat (oktober 2008) 

� Mobiliteit Marginaal (september 2008) 

� Zorginkoop inspireert en innoveert (juli 2008) 

� Stilte na de Storm (maart 2008) 

 

Voor vragen over het onderzoek,  de dienstverlening van BS Health Consultancy of het 

downloaden van voorgaande onderzoeken, kunt u onze website www.bshealth.nl 

raadplegen en/of contact opnemen met: 

Paul van den Broek 

Mobiel: +31(0) 6 53 65 7102 

E-mail: paulvandenbroek@bshealth.nl 

 

Renate Streng 

Mobiel: +31(0)6 28 48 7934 

E-mail: renatestreng@bshealth.nl 
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Gesprekspartners 

 

Organisatie Geïnterviewde personen 

Accare De heer F. Kamminga 

Achmea De heer P. van den Hoogenband 

De Gelderse Roos De heer C. Bennink en Mevrouw C. Exterkate 

GGZ inGeest De heer A. Beekman 

Karakter De heer R. Verhoef 

Menzis De heer M. Berkhout en de heer L. Mulder 

Stichting Beyaert Mevrouw H. Glessner 
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