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Voorwoord
In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) die we wensen, 
ontvangen mensen met een hulpvraag passende 
ondersteuning en/of zorg en ontvangen ze die tijdig, 
waarbij iedereen gelijke kansen heeft. Deze situatie 
is nog niet binnen handbereik; in de afgelopen jaren 
hebben we gezien dat dit ook niet zomaar wordt bereikt. 
Er zijn nog volop uitdagingen rondom wachttijden 
en er zijn personele en financiële tekorten. Ondanks 
verschillende stappen in de goede richting (denk aan 
betere samenwerking tussen partijen rondom in-, door- en 
uitstroom), staat de toegankelijkheid van de ggz onder 
druk. Daarbovenop zien we dat het voor mensen met 
complexe problematiek nóg lastiger is om tijdig de juiste 
zorg te ontvangen.

In onze vorige HealthCheck ggz (augustus 2019) 
constateerden we dat de houdbaarheid van de ggz 
in Nederland onder druk staat. Beperkte marges en 
uitdagingen bij het vinden van financiering en personeel 
vormden een risico voor de toekomstbestendigheid 
en transformatiekracht van de ggz. De situatie is nu 
niet anders en vraagt meer sturing en selectie in het 
landschap van aanbieders. Daarmee kunnen beloftevolle 
ontwikkelingen voldoende ondersteuning krijgen en 
opgeschaald worden. Transformatiekracht is juist nu 
nog harder nodig door de aanvullende uitdagingen die 
ontstaan zijn door de uitbraak van COVID-19.

Sinds deze uitbraak spannen zorgprofessionals in de 
ggz zich in om de zorg zo goed mogelijk door te laten 
gaan. Met inachtneming van alle voorschriften worden 
face-to-face zorg en zorg op afstand verleend. Niet 
voor alle vormen van zorg is dit (goed) mogelijk. In 
de eerste periode van de pandemie is er minder zorg 
geleverd doordat er minder verwijzingen door de huisarts 
waren en door ziekte(verschijnselen) van cliënten en/of 
professionals. Voor ggz-aanbieders betekende het meer 
financiële risico’s, omdat er aanvullende kosten moesten 
worden gemaakt voor de benodigde maatregelen 
en er minder inkomsten waren door uitval van zorg 
(waarvan 94% wordt vergoed). De verwachting is dat 
de toekomstige zorgvraag toeneemt (wachtlijsten) door 
verplaatsing van zorg, terugval door uitval van zorg en 
nieuwe vraag door de coronacrisis.

In de eerste fase is geprioriteerd in aanbod en er 
ontstonden klinische COVID-19-voorzieningen en 
processen om verzuim en vraaguitval te monitoren. 
Daarnaast richtten zorgaanbieders zich op de inzet van 
veilige zorg op afstand via digitale middelen en het 
zorgdragen voor voldoende liquiditeit. De komende tijd 
wordt gekenmerkt door onzekerheid; COVID-19 zal nog 
een lange periode impact op de samenleving hebben. 
In deze ‘herstel en terugval’-fase staat de zorg voor 
de uitdaging om binnen de aanwezige beperkingen 
voldoende capaciteit beschikbaar te hebben, ook 
laagdrempelige ondersteuning te kunnen blijven bieden 
en het personeel en de organisatie gezond te houden.

Het is duidelijk dat deze onvoorziene en fundamentele 
gebeurtenis op termijn een grote impact heeft op de 
manier waarop de zorg georganiseerd en geleverd wordt. 
Het is dan ook wenselijk om hiermee ook versneld meer 
veerkracht in de ggz te brengen. Belangrijk blijft om 
als sector de handen ineen te slaan en elkaar verder te 
helpen. Tegelijk zullen er juist nu ook meer verschillen 
ontstaan. Bijvoorbeeld omdat aanbieders de dynamiek 
beter weten te vervlechten met organisatievernieuwing 
en zo mogelijk sterker uit de coronacrisis weten te 
komen. Zo’n sprint naar voren kan een breder lichtpunt 
worden en verdient ruimte, ondanks dat het ook markeert 
dat niet elke aanbieder fit genoeg is om de gewenste 
toekomst op eigen kracht te bereiken. Ook dat moeten 
we onder ogen zien.

We denken graag met u mee en hopen dat deze 
publicatie u inspireert om door te pakken naar de ggz van 
de toekomst en daarbij de inzichten en ervaringen van de 
coronacrisis te benutten.
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Structurele  
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De zorguitgaven stijgen in 2019 iets sneller 
dan de economie
De zorguitgaven in brede zin groeiden in 2019 iets sneller 
dan de economie, waardoor de zorguitgaven als percentage 
van het bbp stegen van 13,0% in 2018 naar 13,1% in 2019, 
terwijl de zorgkosten in de afgelopen jaren juist minder 
snel groeiden dan het bbp (1) (figuur 1). Slechts voor een 
deel wordt dit verklaard door minder sterke economische 
groei (1,8% in 2019). In 2019 realiseerde Nederland de 
grootste stijging van de feitelijke zorgkosten in ruim 10 jaar 
(2). De zorgkosten van de ggz zijn over de jaren 2012-2019 
min of meer stabiel gebleven, terwijl de zorgvraag sterk is 
toegenomen. 

De zorguitgaven stijgen gestaag; de 
verwachting is dat de toekomstige  
zorgvraag in de ggz relatief het hardst groeit

Figuur 1 Ontwikkeling zorguitgaven in euro’s en % van het bbp
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Figuur 2 Toekomstprojectie zorguitgaven voor afzonderlijke sectoren, 2015- 2060. Bron: RIVM (3). 

Toekomstige zorgvraag stijgt in de ggz het 
hardst
Het RIVM berekende dat de zorguitgaven bij ongewijzigd 
beleid tot 2060 zullen blijven stijgen met ongeveer 2,8% 
per jaar (3). In totaal komen de geschatte kosten op 291 
miljard euro uit in 2060. De ggz groeit in relatief opzicht het 
meest (figuur 2). De uitgaven aan ggz zouden tegen die tijd 
vervijfvoudigd zijn. In 2015 werd er 6,5 miljard euro in de 
ggz uitgegeven. In 2060 zou dat meer dan 30 miljard euro 
zijn. De groei wordt onder meer gedreven door de hogere 
kosten die verwacht worden bij een ouder wordende 
bevolking en inzet van psychische hulp (onder andere 
dementie).

Naast autonome groei van de zorgvraag die ontstaat door 
groei van de bevolking en demografische ontwikkelingen, 
zoals het toenemende aantal ouderen en toename 
van multimorbiditeit, verandert de vraag. De ggz is 
toegankelijker geworden en bestaande maatschappelijke 
steunsystemen kalven af, denk aan individualisering en 
ontkerkelijking. Daarnaast stelt de maatschappij hoge eisen, 
waardoor mensen eerder tegen uitdagingen aanlopen. Zij 
‘verwachten’ een antwoord vanuit de ggz. 
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Toenemende zorgvraag in de ggz…
Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op de 
zorgvraag, zoals veranderingen in de demografie (meer 
ouderen), maar ook maatschappelijke ontwikkelingen 
(veranderende zorgvraag). Ondanks dat het aantal mensen 
dat last heeft van psychische klachten al 25 jaar redelijk 
stabiel is, zien we de laatste jaren een duidelijke stijging in 
het aantal mensen dat voor dit soort klachten een beroep 
doet op de ggz (4). In 2017 waren dat er ruim 1,3 miljoen 
(figuur 3). We zien vooral een toename van het aandeel 
lichte/matige klachten.

Het huidige leveringsmodel* van de ggz is 
niet toegerust voor deze groeiende zorgvraag: 
wachttijden nemen toe

Figuur 3 Stijging van het aantal cliënten in de ggz (4)

… zorgt voor moeizaam oplosbare 
wachttijden
De ggz heeft een groot deel van de zorgvraag kunnen 
accommoderen; het overgrote deel start ook binnen de 
afgesproken termijnen de behandeling. We zien echter ook 
dat wachttijden voor een kleine groep van ongeveer 11.000 
wachtenden een hardnekkig probleem zijn (5). Ondanks 
dat het hierbij om circa 1% van het totale aantal cliënten 

gaat, is het evident van belang om verwachtingen en 
toegankelijkheid beter te organiseren. De afgelopen jaren 
zijn verschillende acties ingezet om de wachttijden binnen 
de zogenaamde Treeknormen te brengen. Er zijn echter 
meer stappen nodig om de toegankelijkheid te verbeteren. 
Ook de inspectie voor IGJ is kritisch. In een recent rapport 
constateren zij dat er meer samenhang en continuïteit 
in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische 
aandoeningen (6).

* Leveringsmodel: de wijze waarop zorg wordt geboden aan de cliënt
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COVID-19 laat kwetsbaarheid huidige 
leveringsmodel zien
Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal 
ggz-verwijzingen in eerste instantie afgenomen, 
variërend van 25% tot 80% (7). Dit duidt op grote 
verschillen tussen zorgaanbieders. Naast het 
omschakelen naar nieuwe vormen van zorgverlening 
is een belangrijke variabele van de vraaguitval het 
teruglopen van het aantal verwijzingen. De NZa 
constateert het uitblijven van 59.000 verwijzingen 
van huisarts naar de ggz in de eerste periode van de 
coronacrisis (8). 

De coronacrisis heeft vooralsnog weinig verandering 
gebracht in de wachttijden (9). Dat is mogelijk te 
verklaren door een tijdelijke daling van zowel vraag als 
capaciteit. 
De verwachting is dat de wachttijden na de coronacrisis 
weer zullen oplopen. Naast gedeeltelijke inhaalzorg 
wordt er een extra zorgvraag verwacht bij bestaande 
en nieuwe cliënten. Voorlopig onderzoek van het SCP 
laat naast enkele positieve effecten (veel mensen 
ervaren minder prikkels en meer rust) vooral negatieve 
gezondheidseffecten zien, zoals meer zorgen, meer 
angst, meer stress (voor een klein deel van de 
ondervraagden juist minder) en meer depressieve 
gevoelens (10). Het SCP verwacht dat eenzaamheid, 
voornamelijk bij jongeren en ouderen, onzekerheid over 
werk en inkomen, en leefstijl tot meer hulpvragen gaan 
leiden. Preventie wordt als belangrijke invalshoek gezien 
bij het mitigeren van de zorgvraag, waarbij data en 
technologie een rol kunnen spelen in het identificeren 
van risicogroepen (10).
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Toenemende druk op toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van ggz-zorg
Personele tekorten zijn een belangrijke drijver van 
uitdagingen omtrent toegankelijkheid van zorg. In de vorige 
editie van de HealthCheck ggz lieten we zien dat dit niet 
op korte termijn is opgelost (11). Dit beeld wordt bevestigd 
door een recente publicatie van de SER; de verwachting 
is dat de personeelstekorten de komende jaren nog groter 
worden en dat daarmee de druk op toegankelijkheid 
en beschikbaarheid van zorg toeneemt (12). Het is 
een realistische aanname dat met de toekomstige 
ontwikkelingen de capaciteit (personeel) schaarser wordt 
dan het beschikbare budget. Juist daarom zijn nieuwe 
leveringsmodellen gebaseerd op operational excellence en 
technologie essentieel. 

Meer personeel niet dé oplossing 
De afgelopen jaren heeft de staatssecretaris flink 
ingezet op arbeidsmarktbeleid door het financieren 
van opleidingsplaatsen voor ggz-opleidingen en het 
actieprogramma ‘Werken in de zorg’ (13). Hiervan 
worden de eerste resultaten zichtbaar: de instroom in 
de ggz is sinds de start van onder andere de landelijke 
publiekscampagne ‘Ik Zorg’ toegenomen, de opleidingen 
worden ook beter gevonden. Het is echter de vraag of 
dit voldoende is om de bovengemiddeld hoge uitstroom 
te compenseren (14). Aandacht voor een gezonde en 
aantrekkelijke werkomgeving is cruciaal. Aanbieders 
spelen hier zelf een belangrijke rol in, bijvoorbeeld 
doordat bestuurders in gesprek blijven met de teams 
over werkdruk, samenwerking en verzuim (15). Ook het 
aanpakken van te voorkomen regeldruk, het organiseren 
van autonomie in roostering en het ondersteunen van 

het primaire proces met hoogwaardige IT helpen de 
tevredenheid van eigen personeel te verbeteren. Niet in de 
laatste plaats mag er meer aandacht zijn voor de dialoog 
over presteren en ontwikkelen. 

Het aantal vacatures in de ggz lag in het vierde kwartaal 
van 2019 op 7.626. Aanbieders benoemen hierbij dat 76% 
van de vacatures die zij hebben moeilijk vervulbaar is; 
een half jaar eerder (begin 2019) was dit nog 55% (16). 
De tekorten leiden vooral tot zorgen over de invloed van 
een toenemende werkdruk. Overall zien we een goede 
tevredenheid met het werk in de ggz: 77,6% geeft aan 
tevreden te zijn. We zien echter ook een hoge werkdruk: 
49% van de werknemers geeft aan dat deze te hoog is, 
48,2% vindt deze goed en 2,7% te laag. De ontwikkeling 
van de werkdruk neemt echter toe: 67,2% geeft aan dat 
deze is toegenomen (cijfers 2e kwartaal van 2019) (17). We 
zien dat over de jaren heen het ziekteverzuim stijgt van 
5,2% eind 2015 naar 6,1% eind 2019 (figuur 4) (17). 

In de coronacrisis is gebleken dat het niet vanzelfsprekend 
is dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar 
is om iedereen de zorg van hoge kwaliteit te geven 
conform de kernwaarden van ons solidaire zorgstelsel. 
Ook in de ggz heeft het personeel veel gewerkt onder 
hoge druk en zijn mensen vaak ingezet op plekken waar ze 
normaal gesproken niet werken (16). Uit een analyse van 
verzuimnetwerkbedrijf Vernet blijkt dat het ziekteverzuim 
in de ggz – als enige sector binnen de zorg – in het eerste 
kwartaal van 2020 is gestegen en in het tweede kwartaal 
weer is gedaald (18). Daarmee zit de ggz nagenoeg op 
het niveau van 2018 en 2019 met 6,21%, waarbij de 
meldingsfrequentie daalt (19). 

Operationele druk neemt toe door 
aanhoudende personeelstekorten
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Figuur 4 Ontwikkeling ziekteverzuim in de ggz (2015 – 2019)

Healthcheck ggz 2020 | 10© 2020 KPMG Advisory N.V. 



Personeelskosten stijgen harder dan de 
gerealiseerde omzetgroei
In de periode 2015-2019 zijn de personeelskosten ten 
opzichte van de omzet met circa 1,1 procentpunt gegroeid 
naar 75,7% (figuur 5). Dit betekent dat de personeelskosten 
in nagenoeg alle jaren harder stijgen dan de gerealiseerde 
omzetgroei. Ook van 2018 naar 2019 is dit het geval, 
deels als gevolg van de salarisverhoging in oktober 2019 
die volgt uit de nieuwe cao-afspraken voor de ggz-sector. 
In de nieuwe cao zijn per 1 augustus 2020 salarissen 
met 3,0% verhoogd, per 1 augustus 2021 zal nogmaals 
een verhoging van 2,1% worden doorgevoerd. Per saldo 
betekent dit dat aanbieders in de periode 2019-2021 een 
verhoging van de personele lasten moeten verwerken van 
circa 8,3%. De verwachting is dat (een belangrijk deel van) 
de cao-stijgingen wordt gecompenseerd in de tarieven en 
daarmee omzet.

Toename PNIL door toenemend 
personeelstekort
Een andere element dat de personeelskosten opdrijft is het 
aanhoudende personeelstekort dat wordt opgevuld met 
relatief duurdere PNIL-krachten. Het afgelopen jaar waren 
de mediane PNIL-kosten circa 5,7% van de totale omzet van 
een ggz-aanbieder, een stijging van bijna 1,0% procentpunt 
in vergelijking met 2018 (figuur 6). 

Voor ggz-aanbieders (en breder voor de hele zorgsector) zijn 
de personeelskosten veruit de grootste kostenpost. Een 
verschuiving van deze post heeft een direct effect op het 
nettoresultaat. 

Het is interessant om de aanhoudende coronacrisis vanuit 
financieel perspectief te beschouwen. Als gevolg van het 
uitbreken van COVID-19 is er op nationaal niveau meer 
respect en waardering gekomen voor personeel in de 
zorg. In lijn hiermee klinkt vanuit verschillende kanten een 
geluid voor een beter beloningsbeleid voor deze sector. 
De marges van ggz-aanbieders zijn smal. De vraag is dan 
ook wie een additionele salarisverhoging, die ook uitwerkt 
in secundaire arbeidsvoorwaarden, zal betalen en of het 
aanbieders lukt de afhankelijkheid van PNIL ondanks krapte 
terug te brengen door inzet van technologie en aanpassing 
van HR-beleid voor vaste krachten. Een additionele én 
structurele verhoging van de personeelskosten met 1,0% 
zorgt er direct voor dat het nettoresultaat daalt tot onder 
1,0%. Dit betekent dat de aanbieders dit zelf niet kunnen 
dragen zonder additionele financiële risico’s te nemen. 

Verloop en structurele inhuur belangrijke 
oorzaken van stijgende zorgkosten

Figuur 5 Personeelskosten als % van omzet Figuur 6 Sterke toename PNIL als % van omzet
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Financieel resultaat 
De omzet van de geselecteerde ggz-aanbieders is voor het 
derde jaar op rij gestegen (2019: 4,8%)*. Het operationeel 
resultaat vóór afschrijvingen en rentelasten heeft zich in 
2019 hersteld en is licht gestegen naar 7,0% (figuur 7). 
Het nettoresultaat van de mediane instelling is in 2019 
verbeterd naar circa 1,7% (van de omzet) (figuur 8). 
Opmerkelijk hierbij is dat het aantal aanbieders dat een 
verlies heeft gerapporteerd over het boekjaar 2019 sterk is 
afgenomen. 

Uit enkele jaarrekeningen blijkt overigens dat deze positieve 
trends mogelijk vertekend zijn door eenmalige opbrengsten 
als gevolg van de verkoop van vastgoed. De operationele 
marges lijken daarmee nagenoeg stabiel. 

Ondanks de verbetering blijven de marges smal. Om 
weerbaarder te worden zouden ggz-aanbieders een 
structurele margeverbetering moeten realiseren. De 
vraag is echter hoeveel ruimte hiervoor wordt gegeven. 
In een markt waar de totale kosten moeten dalen, 
blijft het belangrijk om goede voorbeelden te belonen. 
Zorgverzekeraars en gemeenten spelen hierin een rol door 
niet te korten op tarieven. Door de verbeterde marges 
te laten blijven bestaan worden duurzaam efficiënte 
instellingen beloond.

Liquiditeit
Mede door de relatief lage winstmarges hebben 
ggz-aanbieders relatief weinig liquide middelen tot hun 
beschikking (figuur 9). De financieel zwakste 25% heeft 
gemiddeld slechts 2,8% van de jaaromzet (circa 1,5 week) 
als liquide middelen op de balans staan (per eind 2019). 
De coronacrisis vergroot de financiële problemen binnen 
de ggz. Het wegvallen van zorg leidt tot minder inkomsten, 
terwijl kosten grotendeels doorlopen en in sommige 
gevallen toenemen als gevolg van bijvoorbeeld extra 
voorzorgsmaatregelen en materiaalkosten. Bovendien steeg 
tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in maart het 
ziekteverzuim bij ggz-aanbieders, met extra kosten voor 
PNIL als gevolg.

Gegeven de veelal lage liquiditeitsbuffers kunnen 
zorgverleners, zonder externe financiële tegemoetkoming, 
niet langdurig met significant omzetverlies blijven bestaan 
(zie ook volgende pagina). De continuïteitsbijdrage van 
zorgverzekeraars is daarom essentieel gebleken in het 
overeind houden van deze aanbieders en heeft ertoe geleid 
dat zij ook in deze tijd nog hun diensten kunnen leveren.

Figuur 8 Nettoresultaat verbetert, spreiding tussen 
aanbieders neemt toe  

Figuur 9 Liquiditeitsbuffers blijven dun. 2019 laat een 
lichte daling zien ten opzichte van 2018
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Figuur 7 Operationeel resultaat is licht verbeterd  
(EBITDA-marge)
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De mediaan ggz-aanbieder kan 33 dagen 
liquide blijven bestaan bij een omzetschok 
zoals in de huidige coronacrisis
Dit is gebaseerd op een verwacht omzetverlies van 
100%, oftewel een volledige sluiting van de betreffende 
zorgaanbieder. De liquide middelen van de mediane 
zorgaanbieder bedragen circa 28 dagen van de jaaromzet. 
Een zorgaanbieder betaalt gemiddeld 85% van haar omzet 
als vaste kosten (20) (personeel, huisvesting, etc.), wat een 
liquiditeitsbuffer van 33 dagen impliceert voor de mediaan 
ggz-aanbieder. 

Ter illustratie, bij een piek van de coronacrisis die 
anderhalve maand heeft geduurd, zou dit betekenen dat 
zonder tijdige tegemoetkoming van zorgverzekeraars en/
of de overheid bijna de helft van de ggz-aanbieders failliet 
zou zijn gegaan door een gebrek aan financiële reserves. 
In bovenstaand scenario is aangenomen dat de omzet 
van ggz-aanbieders volledig wegvalt tijdens een crisis, 
maar we zagen tijdens de coronacrisis dat een (beperkt) 

gedeelte van de omzet resteert. De grafiek (figuur 10) laat 
voor verschillende niveaus van omzet (0-100%) en liquide 
middelen (25e percentiel, mediaan, 75e percentiel) zien 
hoeveel dagen een ggz-aanbieder kan blijven voldoen aan 
zijn financiële verplichtingen.

Maatregelen om in de toekomst liquiditeit te 
waarborgen
Gegeven de gelimiteerde buffers is het belangrijk dat 
maatregelen worden genomen om de liquiditeit van de 
sector tijdens nieuwe crises te waarborgen. Afhankelijk van 
de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor voldoende 
buffer wordt georganiseerd, is er een aantal mogelijke 
maatregelen:
1.  het aanhouden van additionele verplichte reserves door 

aanbieders zelf, vergelijkbaar met kapitaalbuffers van 
financiële instellingen;

2.  het vormen van een gezamenlijk ‘stabiliteitsfonds’ door 
de sector, bijvoorbeeld door een periodieke bijdrage van 
ggz-aanbieders.

Beperkte financiële weerbaarheid zorgt  
voor onvoldoende veranderkracht

Figuur 10 Liquiditeitsbuffer van ggz-aanbieders bij omzetverlies, 2019
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Digitalisering speelt een grote rol bij 
strategische keuzes ggz-aanbieders
De strategische keuzes tijdens de coronacrisis zijn vooral 
gericht op digitalisering van zorg (94%) blijkt uit onderzoek 
dat we voor deze publicatie onder de bestuurders hebben 
uitgevoerd (zie bijlage B). Daarnaast zien we veel aandacht 
voor regionale samenwerking (figuur 11). Hiermee zien we 
meer focus op andere manieren van organiseren.

Met deze strategische keuzes willen bestuurders in de 
coronacrisis vooral zorguitval voorkomen (100%). Daarnaast 
worden veiligheid van personeel en cliënten, het beperken 
van financiële risico’s, capaciteitsmanagement en versnellen 
op innovatie als belangrijke overwegingen genoemd (door 
respectievelijk 78%, 67%, 56% en 61% van de aanbieders).
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot deel 
van de aanbieders (50%) aangeeft dat strategische 
keuzes tijdens de coronacrisis zorgen voor een snellere 
implementatie van de bestaande strategie. Ongeveer 
een kwart van de aanbieders (28%) geeft aan dat het een 
subtiele wijziging van de strategische koers betreft, en 
bij 11% betreft het een substantiële wijziging. Belangrijke 
inzichten hierbij zijn de digitaliseringsmogelijkheden in 
zorgprocessen (94%), flexibiliteit van de medewerkers 
(72%) en kennis en innovatiekracht bij medewerkers (67%).

Extra investeringen in digitale zorg bleven bij 
de meeste aanbieders beperkt
Het merendeel van de aanbieders geeft aan telefonische 
consulten ten behoeve van behandeling (89%), 
beeldbellen ten behoeve van behandeling (100%) en 
online behandelprogramma’s (94%) te hebben ingezet/ 
opgeschaald. Daarnaast heeft 89% van de aanbieders 
digitale triage/ diagnostiek ingezet/opgeschaald. Er wordt 
echter nog weinig gebruik gemaakt van chatbots en/of 
een online cliëntenportaal voor dossier en afspraakbeheer 
(respectievelijk 11% en 28%). 

Wat opvalt in ons onderzoek is dat 78% van de aanbieders 
aangeeft dat de extra investering in digitale zorg beperkt 
bleef. 17% van de aanbieders geeft aan een substantiële 
investering te hebben gedaan (meer dan driemaal de 
normale investering in digitalisering). De extra investeringen 
in digitale zorg die zijn gedaan, waren met name voor 
beeldbellen, onderliggende IT-infrastructuur en online 
behandelprogramma’s (figuur 12). Het maakt helder dat de 
inzet van een meer digitaal leveringsmodel met name ook 
om een gedragsverandering en strategisch besluit vraagt. 

De coronacrisis doorbreekt oude patronen en 
zorgt voor een vernieuwde focus op nieuwe 
zorgleveringsmodellen 

Figuur 11  Strategische keuzes crisismanagement COVID-19 Figuur 12 Extra investeringen in digitale zorg
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Deel 2 
Drie enablers  
voor de ggz van  
de toekomst



Drie enablers voor de ggz van de toekomst…
‘Niets doen is geen optie: transformatie van de ggz is 
noodzakelijk’ was de kernboodschap van de HealthCheck 
ggz 2019 (11). Deze boodschap blijft actueel in 2020; 
jaarrekeningen van 2019 laten blijvende druk op budgetten 
en toenemende schaarste van personeel zien. Daarbij 
bevestigt de coronacrisis de noodzaak van flexibiliteit en 
passende zorg en laat die tevens zien dat het ook anders 
kán, onder andere door inzet van technologie. De afgelopen 
jaren zijn er al veel stappen gezet om de beschreven 
uitdagingen het hoofd te bieden, onder andere in het kader 
van JZOJP (21). De structurele aard ervan maakt versnelling 
op de volgende punten noodzakelijk:

1.  De ggz moet demedicaliseren: van ziekte naar 
gezondheid;

2.  De reeds ingezette ontwikkeling van regionale 
samenwerking om tot JZOJP te komen versnellen en 
aanscherpen; en 

3.  Versnellen van de digitale transformatie, waarbij 
op meerdere manieren digitale tools in de zorgpaden 
worden geïntegreerd om waarde toe te voegen.

… zorgen voor versnellen op veerkracht
Deze drie ontwikkelingen hangen sterk samen, ze komen 
ook alle drie terug in het gedachtengoed van JZOJP. 
Uiteindelijk moeten de ontwikkelingen leiden tot:

1.  het voorkomen van instroom: alle ontwikkelingen 
hebben als doel om de mens te versterken en in zijn 
kracht te zetten, waardoor instroom in de ggz – waar 
mogelijk – wordt voorkomen. Bijvoorbeeld als mensen 

geholpen kunnen worden met schulden waardoor 
hun depressieve klachten afnemen of als zij terecht 
kunnen in voorzieningen in de wijk waardoor er minder 
eenzaamheid is. Ook hier kan digitale ondersteuning 
een rol spelen, bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van 
informatie of platformen;

2.  het verbeteren van zorg: als zorg nodig is dan is het 
uitgangspunt deze in te zetten vanuit beschikbare 
kennis en inzichten, waar mogelijk kan technologie hier 
een ondersteunende rol bij spelen;

3.  het versnellen van uitstroom: er wordt daarbij zo 
snel als mogelijk toegewerkt naar vroegtijdig herstel: 
mensen vanuit hun eigen kracht in hun thuisomgeving 
zo goed als mogelijk laten functioneren. 

Uitstroom hangt ook sterk samen met de voorzieningen die 
nodig zijn om instroom te voorkomen: voorzieningen die 
erop gericht zijn om vroegtijdig en preventief vermogens 
te ontwikkelen die mensen helpen met uitdagingen om te 
gaan. Niet alleen in de ggz, maar ook op school, in de buurt, 
thuis of online. Hiermee voorkom je het medicaliseren van 
elke psychische of sociale uitdaging (22). Figuur 13 op de 
volgende pagina laat dit visueel zien. 

De versnelling en verdieping van de ingezette 
ontwikkelingen heeft impact op de rol en positie van 
ggz-aanbieders. Dit vraagt om het herijken van hun visie/
strategische ambitie, hun positionering en samenwerking 
in de keten, en hun operationeel model, denk aan nieuwe 
zorgleveringsmodellen met combinaties van ‘mens en 
machine’. 

Het kader voor toekomstige ggz is helder: 
juiste zorg op de juiste plek
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Groeiende focus op gezondheid
Binnen het gedachtegoed van JZOJP zien we verschillende 
belangrijke aanknopingspunten voor goede zorg. Goede 
zorg is ook vooral zorg als er écht zorg nodig is. De nadruk 
ligt in de huidige inrichting van de (ggz-)zorg nog te vaak 
op iemands beperkingen, op zijn specifieke aandoeningen, 
en de medische behandeling daarvan. We lijden collectief 
– dus ook de cliënt – aan een medicaliseringssyndroom 
(21). Niet op elke behoefte van mensen past een medisch 
antwoord en de beste zorg wordt niet per definitie met 
medicijnen of in de ggz gegeven.

Denken in termen van gezondheid en welzijn zien we als 
belangrijk speerpunt terug in de context van JZOJP. Het 
functioneren van mensen en hun omgeving centraal stellen. 
Niet alleen medisch, maar ook sociaal. Heeft iemand 
genoeg contacten? Zijn er schulden? Hoe gaat het in het 
gezin? Met de mogelijkheden van mensen als vertrekpunt, 
hun eigen vitaliteit, veerkracht en wensen, kunnen 
professionals waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven 
van mensen gedurende hun leven en voor de samenleving 
als geheel (21). Hierdoor komt sneller aan het licht welke 
mensen kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld door een combinatie 
van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dat 
betekent ook investeren in preventie, leefstijladvies, 
vroegsignalering en een brede beoordeling van wat echt 
nodig is. Dat is voor mensen veel prettiger en kan veel dure 
zorg later in de keten voorkomen.

Vooral regionaal zien we beweging ontstaan rondom 
positieve gezondheid. Hierin zien we een meer 
fundamentele verandering, waarbij er wordt uitgegaan 
van het functioneren van mensen en hun omgeving en 
de focus verschuift naar de voorkant door aandacht voor 
gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van 
ziekte. Voorbeelden zijn de Proeftuin Ruwaard, Blauwe 
ggz en gebiedsteams ggz. Breder zien we inspirerende 
bewegingen, zoals Redesigning Psychiatry en De Nieuwe 
GGZ, waarbij wordt uitgegaan van een nieuwe visie op de 
toekomstige ggz. 

Coronacrisis laat belang van mentale 
gezondheid zien 
Door de coronacrisis is er meer aandacht gekomen voor 
mentale gezondheid. Mensen zijn ineens voor nieuwe 
uitdagingen geplaatst: angst en stress voor het virus, 
sociale isolatie door thuiswerken of angst om je baan te 
verliezen. Het belang van sociale systemen en contacten is 
zichtbaarder geworden dan ooit. Tegelijkertijd vergroot de 
coronacrisis de noodzaak om de ggz anders te organiseren. 
De huidige organisatie kan de bestaande vraag niet aan en 
de vraag zal alleen maar groeien als we niets doen. Door 
het uitvallen van zorg werden ook creatieve oplossingen 
gezocht, is er breder en minder medisch naar zorgvragen 
gekeken. ZonMw bracht een aantal interessante initiatieven 
in beeld. Interessante leerervaringen en kansen. Per 
persoon moet gekeken worden wat passend is én er is veel 
mogelijk. Laten we deze inzichten benutten om structureel 
tot een oplossing te komen voor de uitdagingen in de ggz 
en mentale gezondheid te bevorderen.

Inzetten op demedicaliseren van de ggz
Ondanks de mooie regionale voorbeelden is het de vraag 
of op landelijk niveau fundamentele discussies voldoende 
gevoerd worden: wat is ziek en wat niet, wanneer is er 
zorg nodig en wanneer niet? Steeds meer ontstaat er 
een maatschappelijke discussie over de grenzen van de 
psychische hulp en de toegevoegde waarde ervan (23) 
en over de mogelijkheden om zorg te voorkomen door 
verbreding van focus, zoals in een recent opiniestuk waarin 
in het kader van preventie gepleit wordt voor verbreding 
van de focus naar onderwijs om tijdig gezondheid en een 
gezonde leefstijl te bevorderen en daarmee toekomstige 
zorgvragen te voorkomen (24). We zien echter nog steeds 
dat het sociaal domein en de ggz vaak naast elkaar werken 
in plaats van met elkaar (25). En dat het lastig blijkt om 
mensen, ondanks hun grote kwetsbaarheid, écht serieus 
nemen, zoals Floortje Scheepers recent in een blog zo 
treffend verwoordde.  

De focus op gezondheid in plaats van op 
ziekte: de ggz moet demedicaliseren

ENABLER 1
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Positionerings- en portfoliokeuzes van 
aanbieders
Demedicaliseren vraagt om een ander perspectief 
op mensen en hun uitdagingen, vraagt om lef om je 
organisatie anders in te richten, waarschijnlijk ook kleiner 
omdat een deel van de vragen niet meer naar de ggz 
komt en mensen eerder vanuit hun eigen kracht verder 
kunnen. Een belangrijke stap naar demedicaliseren kunnen 
ggz-aanbieders zelf nemen. Bijvoorbeeld door kritisch na te 
denken over waar hun toegevoegde waarde ligt en op basis 
daarvan invulling te geven aan hun positie in het regionale 

zorglandschap (zie voorbeeld Blauwe ggz) en hun eigen 
portfolio. 

Verdere demedicalisering van de ggz vraagt ook 
aanpassingen op politiek en beleidsniveau. De (financiële) 
prikkels in ons zorgstelsel liggen vooralsnog vooral op ziekte 
en minder op gezondheid. Bedenk alleen al dat er jaarlijks 
2 miljard euro wordt uitgegeven aan preventie – een fractie 
van het totale zorgbudget, dat 80 miljard euro bedraagt. 
Ondanks de inzet van de staatssecretaris komt meer geld 
voor preventie niet van de grond (26).

Voorbeeld van demedicalisering en regionale samenwerking: 
Blauwe ggz
Blauwe ggz
Bij Blauwe Zorg gaat het om een duurzame verandering 
ten aanzien van de wijze waarop zorg wordt georganiseerd. 
In lijn met Blauwe Zorg gaat het bij Blauwe ggz om een 
duurzame verandering in de ggz: 

“Blauwe GGZ richt zich op de psychische zorg binnen 
Blauwe Zorg en heeft als focus het psychisch welbevinden 
van mensen te vergroten. De cliënt en zijn hulpvraag staan 
hierbij centraal.” 

Hiervoor werken 13 partijen samen in de regio Zuid-
Limburg. Bij Blauwe ggz wordt een systeem- en 
gedragsverandering nagestreefd. Dit betekent dat getracht 
wordt de organisatie van de ggz aan te laten sluiten op de 
gemeenschap en te komen tot een gedragsverandering 
bij professionals en burgers. Om tot een duurzame 
verandering te komen is een aantal interventies op het 
gebied van Blauwe ggz ontwikkeld, die beproefd worden in 
de vier Blauwe Zorg-wijken.
1.  Positieve gezondheid: Alle professionals werken vanuit 

het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
2.  Multidisciplinair team in praktijk: Netwerkvorming 

in en rond de huisartsenpraktijk wordt maximaal 
gestimuleerd, er is een MDO gevormd.

3.  Ggz-team in de wijk: Een ggz-team bestaande uit 
professionals vanuit het ggz-domein en het sociaal 
domein is actief in de wijk.

4.  Team ervaringsdeskundigen: Een whitelabel team van 
ervaringsdeskundigen in de wijk.

5.  Integratie informatie-uitwisseling: Er wordt gestreefd 
naar integratie van informatie-uitwisseling.

De eerste resultaten laten zien dat problematiek eerder 
wordt herkend en dat er minder opgeschaald wordt (27).

Coöperatie DNG Zuid-Limburg
Om de doelstellingen te realiseren is intensieve 
samenwerking nodig. Nadat in eerste instantie in 2017 tien 
organisaties in de regio een convenant hebben ondertekend 
waarin zij de ambitie hebben uitgesproken om in de 
komende jaren de doelstellingen te realiseren, is op 1 
augustus 2019 de Coöperatie DNG Zuid-Limburg opgericht. 
Doel van deze coöperatie is de samenwerking ten aanzien 
van de uitwerking van de doelstellingen van Blauwe ggz en 
DNG te concretiseren en de overbrugging tussen sociaal 
domein en Zvw te borgen.

De coöperatie heeft de ambitie om binnen 8 tot 12 jaar de 
psychische gezondheid van de bewoners in Zuid-Limburg 
naar hetzelfde niveau of hoger te tillen als in de rest van 
Nederland. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een aantal 
innovaties in de wijze waarop ggz wordt aangeboden. De 
coöperatie zet in dit kader in op preventie, wijkgerichte 
zorg, zorg op maat, ervaringsdeskundigheid en e-health. 
Dit vraagt om nauwere samenwerking tussen verschillende 
echelons (en financieringsstromen). De coöperatie regelt 
dat op basis van een andere manier van werken (integraal 
en whitelabel), organiseren (coöperatief netwerk) en 
bekostigen ((virtuele) lumpsum). Op deze basis zijn in 
de gemeentes Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen al 
experimenten ingericht (28).

Healthcheck ggz 2020 | 19© 2020 KPMG Advisory N.V. 



Samenwerken om tot juiste zorg op de juiste 
plek te komen
De afgelopen jaren is een transformatie in de ggz op gang 
gebracht die ertoe leidt dat steeds meer de juiste zorg op 
de juiste plek geleverd wordt. Er zijn op lokaal en regionaal 
niveau voorbeelden van succesvolle verschuivingen en 
innovaties van zorg zichtbaar, maar een brede beweging 
tekent zich nog niet af (21). Het gaat te voorzichtig en 
met te kleine stappen. Een recente brief van de minister 
bevestigt dit beeld: “Hoewel er veel is bereikt, stond de 
afgelopen periode vooral in het teken van zaken in gang 
zetten, enthousiasmeren en pionieren. De beweging komt 
langzaam in een nieuw stadium waarin de focus meer 
moet komen te liggen op de transformatie in de praktijk, 
implementatie en organiseerbaarheid” (29).

De afgelopen jaren zijn ook in veel regio’s 
samenwerkingsverbanden opgezet om te komen tot betere 
afstemming van zorg. In een tiental regio’s zijn bijvoorbeeld 
EPA Taskforces opgezet. Andere samenwerkingen zijn 
bijvoorbeeld de regionale taskforces die zijn opgezet om 
de wachttijden terug te dringen. Hier zien we echter ook 
dat het langzaam gaat. De Rekenkamer constateert dat 
regionale taskforces zich voornamelijk nog in de planfase 
bevinden. Ook ontbreken randvoorwaarden voor een goede 
regionale samenwerking, zoals passende governance (13). 
In het sociaal domein wordt ook volop geleerd en ingezet 
op een goede structuur voor signalering en op- en afschalen 
vanuit ook begeleiding in de Wmo. Tegelijkertijd ervaren 
gemeenten veel druk op financiën en is de samenhang 
tussen sociaal domein en zorgdomein te vergroten. 
Inspiratie om te versnellen bij de (wijkgerichte) ggz kan 
onder meer ook gevonden in de rapportage samenwerking 
sociaal- en zorgdomein.

Samenwerking in coronacrisis 
vanzelfsprekend 
De beweging naar meer regionale samenwerking wordt 
versterkt door de coronacrisis. Dit zagen we ook terug in 
het onderzoek dat we onder bestuurders in de ggz hebben 
uitgevoerd. Tijdens de coronacrisis zien we verschillende 
initiatieven die deze verschuiving versnellen, zoals het 
gezamenlijk opzetten van een kliniek voor cliënten met 
coronaklachten (Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen 
Rivierenland; Altrecht en GGZ Centraal) en het Regionaal 
Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) om gezamenlijk 
praktische en ingewikkelde vraagstukken aan te pakken, 
zoals het verdelen van beschermende kleding. Ook zagen 
we dat samenwerken op het gebied van informatie-
uitwisseling in een versnelling kwam en ingewikkelde 
samenwerkingsvraagstukken snel opgepakt konden 
worden.

Regionale samenwerking als basis van het 
zorglandschap
Nu is het van belang om deze regionale samenwerking 
vast te houden. Vertrouwen is hierin belangrijk. Dit vraagt 
om passende governance op de regionale samenwerking 
door het versterken van het besturingsmodel. Maar ook 
op de digitale infrastructuur om bijvoorbeeld te komen tot 
gezamenlijke investeringen. 

Eerder schetsten we al zorgbreed het ‘Verbonden 
zorglandschap’ waarin de nieuwe inrichting en de 
randvoorwaarden samenkomen in verschillende lagen 
(figuur 14). We lichten er een paar punten specifiek voor de 
ggz eruit (zie kader op de volgende pagina).

Regionale samenwerking om tot JZOJP te 
komen versnellen en aanscherpen

ENABLER 2
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Regionale samenwerking: inrichting en randvoorwaarden
 — Een toekomstbestendige fysieke infrastructuur. 

Waar wordt zorg geleverd en welke voorzieningen zijn 
daarvoor nodig? Ggz-zorg verschuift naar thuis en in 
de wijk, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij integrale 
zorgcentra. Tegelijkertijd zijn ook voor de hoogcomplexe 
en acute zorg passende voorzieningen nodig.

 — Nieuwe leveringsmodellen: Om in de toekomst de 
focus echt te verschuiven van behandelen en genezen 
naar preventie en signaleren moet een significante 
verandering plaatsvinden in de manier waarop wij 
ons zorgleveringsmodel inrichten. Technologie speelt 
hierbij een cruciale rol; hierdoor kan ondersteuning 
en zorg dichterbij en aansluitend op het leven van 
mensen worden geboden. Behandeling is nu vaak 
periodiek contact met een behandelaar en daar 
tussenin is de cliënt zelf aan zet. Met technologie kan 
de cliënt tussentijds ondersteund en gestimuleerd 
worden, bijvoorbeeld door motiverende apps, 
gerichte oefeningen of contact met anderen via 
cliëntenplatforms. Afhankelijk van de behoefte en 
de mogelijkheden van de cliënt wordt toekomstige 
zorg daarmee steeds vaker digitaal thuis of middels 
‘blendend care’-modellen geboden.

 — Een veilige data-infrastructuur waarmee cliënten 
en zorgaanbieders data kunnen uitwisselen binnen en 
tussen regio’s. De sterke nadruk op digitale technieken 
in de hiervoor beschreven nieuwe leveringsmodellen 
stelt hoge eisen aan technologie en vooral aan de 
beschikbaarheid van data: informatie op de juiste plek, 
bij de juiste persoon, op het juiste tijdstip. Een veilige 
data-infrastructuur waarbij gestandaardiseerde data 
uitgewisseld kan worden is daartoe essentieel.

 — Een sterke regionale governance die daadwerkelijke 
veranderingen in de regio kan doorvoeren. In de 
voorbeelden zagen we dat regionale samenwerking 
in de ggz, bijvoorbeeld rondom wachttijden, 
langzaam gaat of zelfs ophoudt door het ontbreken 
van randvoorwaarden voor een goede regionale 
samenwerking. Een sterke regionale governance maakt 
het mogelijk om de uitvoering van de zorg integraal 
over de verschillende domeinen en settingen heen aan 
te sturen. Sterk leiderschap en doorzettingsmacht zijn 
nodig om besluiten door te zetten en investeringen te 
doen, ook wanneer belangen van individuele partijen 
strijdig zijn. Een passend governancemodel is hier de 
basis voor (zie voorbeeld Blauwe ggz). 

Figuur 14  
Het verbonden zorglandschap
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Groeiende aandacht voor het digitale 
zorgaanbod en benodigde randvoorwaarden
De vorige editie van de HealthCheck ggz zijn we geëindigd 
met de conclusie dat een transformatie binnen de ggz 
noodzakelijk is. Deze transformatie moet plaatsvinden door 
focus op gezondheid in plaats van op ziekte, ondersteund 
door technologie (11). Binnen de ggz kwam de digitale 
transformatie al langzaam op gang; we zien:

 — nieuwe mogelijkheden, zoals zorg op afstand en andere 
vormen van zorg, zoals VR;

 — dat middels het VIPP ggz-programma wordt gewerkt 
aan verbeterde informatie-uitwisseling tussen cliënt en 
professional (PGO, zoals MedMij);

 — dat aandacht is voor en behoefte aan ontwikkeling en 
implementatie van methoden voor het effectief en 
efficiënt benutten van slimme technologieën, zoals AI 
en big data;

 — dat er aandacht is voor en behoefte aan steeds meer 
gepersonaliseerde zorg, waarbij er behoefte is aan een 
krachtige Personalised Medicine & Health research 
infrastructuur;

 — nadruk van zorgverzekeraars op de inzet van digitale 
zorg; CZ legt bijvoorbeeld de nadruk op ‘verantwoord 
en dichtbij’ en sloot recent een vijfjarig contract met 
Mentaal Beter uitgaand van digital first.

Digitaal aanbod wint terrein door COVID-19
De digitale transformatie versnelt tijdens de coronacrisis. 
De versnelde digitalisering van de zorg is op allerlei 
vlakken zichtbaar, zoals in het gebruik van beveiligde 
videoverbindingen, de inzet van een digitale assistent (app) 
en de inrichting van dashboards om eigen en landelijke data 
te combineren (30). De NZa ondersteunt de intensivering 
van digitale zorg door alle eventuele belemmeringen of 
beperkende voorwaarden weg te nemen (31). Binnen de 
wettelijke kaders maken zorgverzekeraars en aanbieders 
vervolgens afspraken over digitale zorg. De coronacrisis 
maakt daarnaast in één klap het belang van elektronische 
gegevensuitwisseling helder. Tijdige beschikbaarheid van 
gegevens is in een crisissituatie van groot belang (32).

Hoewel de digitale zorg veelal is opgeschaald, blijft het vaak 
wel bij een eerste stap: het gaat meestal nog vooral om 
beeldbellen, als vervanging het gebruikelijke face-to-face 
contact (34). Daarnaast is er veel discussie over de inzet van 
digitale zorg waarbij voor- en tegenstanders verschillende 
beelden neerzetten. Het valt op dat dit vaak een voor/tegen-
discussie is, terwijl de inzet van technologie in de zorg veel 
nuances kent. Essentieel zijn de lessen die we eruit leren: 
wat werkt (niet) voor wie en wanneer. En vooral ook: hoe 
houden we het vast. We zien nu al na de eerste golf dat 
behandelaren weer teruggaan naar reguliere zorg.

Versnellen van de digitale transformatie

ENABLER 3

Figuur 15  Toename in gebruik van digitale zorgtoepassingen (33)
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Nieuwe leveringsmodellen: combinatie van 
‘mens en machine’
De huidige crisis biedt ons hierin een kans; omdat het echt 
niet anders kan, zien we een enorme toename van de inzet 
van digitale middelen en wordt er meer samengewerkt om 
de zorgvraag op te vangen. Leren van deze ervaringen, de 
bestaande beweging voortzetten én verder ontwikkelen 
moet het uitgangspunt zijn. Concreet betekent dit dat er 
nieuwe leveringsmodellen van zorg ontwikkeld worden 
waarbij in het zorgtraject van preventie tot aan (intensieve) 
zorg gekeken wordt naar de wijze waarop de ondersteuning 
en zorg ingevuld kunnen worden. Hierbij zijn naast 

professionele netwerken ook persoonlijke netwerken 
van belang, zijn eigen kracht en herstel belangrijke 
uitgangspunten en werken mens en machine samen. 
Hierdoor kunnen ondersteuning en zorg eerder (en dus 
passender) worden geleverd en kan er eerder afgeschaald 
worden naar zorg dichtbij.

Concreet betekent dit dat er in de toekomst minder fysieke 
klinieken bestaan. Het ambulante aanbod van zorg is zo 
dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd. Dit betekent dat 
(1) de zorginstroom moet worden verminderd, (2) de zorg 
die wel plaatsvindt in de ggz zo dicht mogelijk bij de cliënt 
plaatsvindt en (3) de zorguitstroom wordt vergroot. 
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Voorbeeld inzet digitale zorg in verschillende fases

Figuur 16 Mogelijkheden inzet digitale zorg in verschillende fases

Figuur 17 Gebruik van digitale informatie ten behoeve van diagnostiek (35)
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Digitale zorg kan mensen zo veel als mogelijk en wenselijk 
faciliteren om zelf regie te houden en te krijgen over hun 
eigen leven. Met nieuwe leveringsmodellen wordt zorg 
uit de fysieke omgeving van ggz naar dichtbij de cliënt 
verplaatst. Hierbij staat de fysieke infrastructuur niet (meer) 
centraal, maar de cliënt en diens behoefte. 

Preventie/signalering
Preventie en signalering is erop gericht om mensen zo veel 
mogelijk in hun kracht te zetten en daarmee instroom in 
zorg te voorkomen. Denk aan het stimuleren van psychisch 
welzijn middels zelfhulp en coaching, zoals Welshop en 
MentaalVitaal. Maar ook de beschikbaarheid van informatie 
en cliëntportalen (van zowel cliënten als aanbieders) voor 
contacten en vragen. Zelfs optimale benutting van big 
data en AI – onder de juiste randvoorwaarden – kan een 
mogelijkheid zijn om voorspellende analyses te doen op 
basis van risicofactoren.

Triage/diagnostiek
Er zijn al verschillende diagnostische methoden aanwezig 
die ook digitaal (op afstand) ingezet kunnen worden. 
Denk aan vragenlijsten en screeners. Ook kan hier het 
face-to-face contact vervangen worden door digitaal 
contact, bijvoorbeeld via Ksyos of via de diagnostische 
camera. Toekomstige mogelijkheden worden gezien in 
het combineren van verschillende stukken informatie die 
gezamenlijk richtinggevend kunnen zijn voor de diagnostiek. 
Een cliënt verzamelt dan in de thuissituatie verschillende 
soorten van informatie over de eigen gezondheid 
bijvoorbeeld met een smartphone. Zo kan men informatie 
verzamelen op het gebied van activiteiten en mobiliteit 
(inclusief slaap), sociale contacten, cognitief functioneren 
en over spraak, taal en denken (35). Dit kan bijvoorbeeld 
aangevuld worden met informatie via vragenlijsten. De 
cliënt deelt de uitkomsten, al dan niet geautomatiseerd, 
met de behandelaar (figuur 17).
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Behandeling
Vormen van digitale behandeling, zoals psycho-educatie 
en behandel-modules, zijn al langere tijd voorhanden. In 
eerste instantie ging het om onlinemodules van vooral 
(gedrags)psychotherapeutische interventies die al dan niet 
blended aangeboden worden. Nieuwe innovaties ontstaan 
om digitale zorg beter te maken, zoals het voorbeeld dat 
beeldbellen wordt aangevuld met biofeedback, waardoor 
een behandelaar extra informatie ontvangt over iemands 
emoties of stressniveau, die in een online omgeving 
minder zichtbaar zijn. Daarnaast zien we nieuwe vormen 
van behandeling, zoals virtual reality (VR) voor mensen 
met angst- en dwangstoornissen of psychoses waarbij 
cliënten met een VR-bril zich – in de veiligheid van de 
spreekkamer – blootstellen (exposure) aan een wereld 
die grote gelijkenissen vertoont met de echte wereld. 
Of andere vormen van gamification, waarbij middels 
technologie spelelementen worden toegevoegd aan de 
behandelingsomgeving, zoals het verzamelen van punten of 
het doorlopen van verschillende levels in een onlinewereld, 
met als doel de motivatie voor het verdere gebruik te 
vergroten.

Monitoring/nazorg
Technologie biedt ook veel mogelijkheden om de 
gezondheidssituatie van een cliënt op afstand in de gaten 
gehouden, denk aan informatie van sensoren, apps met 
vragenlijstjes of digitale dagboekjes. De cliënt deelt 
de uitkomsten, al dan niet geautomatiseerd, met de 
behandelaar. Als daar aanleiding voor is, kan de behandelaar 
contact opnemen. Technologie kan ook laagdrempelig 
contact faciliteren, bijvoorbeeld via een chatbot of 
cliëntportalen, of signaleringsplannen ondersteunen.

Healthcheck ggz 2020 | 25© 2020 KPMG Advisory N.V. 

https://www.ggzei.nl/posts/app-meet-hoe-je-je-echt-voelt-tijdens-beeldbellen
https://www.smarthealth.nl/vr-virtual-reality-therapie-ggz-psychose/
https://www.zorgvisie.nl/serious-gaming-biedt-serieuze-kansen-voor-gezondheidszorg/
https://www.newhealthcollective.nl/tess
https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/expert-van-jezelf


‘Niets doen is geen optie: transformatie van de ggz is 
noodzakelijk’ was de kernboodschap van de HealthCheck 
ggz 2019. Deze boodschap blijft actueel in 2020; 
jaarrekeningen van 2019 laten blijvende druk op budgetten 
en toenemende schaarste aan personeel zien. Als reactie 
op deze uitdagingen zijn zorgaanbieders in Nederland al een 
aantal jaar bezig met de transformatie van zorg: 

1. voorkomen van (duurdere) zorg; 

2. verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis); en 

3.  vervangen van zorg (door andere zorg, denk aan 
e-health) (21). 

De geschetste ontwikkelrichting, die ook al langer als 
kompas dient, is meer concreet aan het worden. Zeker 
door de recente ontwikkelingen zijn het perspectief en 
potentieel helderder. Het aanspreken en oproepen tot 
het benutten en versneld ontwikkelen van veerkracht 
vraagt echter ook om randvoorwaarden. Meer dan in 
eerdere jaren dringt het besef door dat naast de gekozen 
ontwikkelrichting het verandervermogen cruciaal is. Nieuwe 
leveringsmodellen sluiten daarbij niet alleen beter of anders 
aan bij de cliënten, ze moeten het verdienvermogen ook 
veranderen en innovaties in het primair proces en de 
bekostiging versnellen. Het is niet logisch te denken dat 
de sector dit als totaal bereikt of dat het vanuit het nieuwe 
zorgprestatiemodel wordt gefaciliteerd. 

Ruim baan voor de kansrijke instellingen en 
initiatieven
Hoewel de investeringsruimte van aanbieders gemiddeld 
genomen laag is, zijn er volop uitzonderingen. Ook is het in 
deze tijd prima mogelijk dat aanbieders met een doorwrocht 
ontwikkelplan en actieve steun van stakeholders, zoals 
verzekeraars en banken, financiering weten aan te trekken. 
Zij zouden een sprint kunnen inzetten, mits de rentabiliteit 
van omzet voldoende blijft, ook bij groei. Verschillen in 
prestaties van aanbieders zouden mogelijk meer uitvergroot 
kunnen worden. Aanbieders die gezond zijn, vernieuwen 
en een bijdrage aan de opgave van de sector leveren 
kunnen dan opschalen. Het is mede aan de sector zelf en 
zorginkopers om de innovatie en gezonde groei ruimte te 
geven wanneer het de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van ondersteuning ook helpt verbeteren. Idealiter 
wordt de kennis, opgedaan bij de ontwikkelstappen, 
gedeeld binnen de sector om uiteindelijk meer instellingen 
naar nieuwe standaarden te brengen. Daarbij zouden 
aanbieders zonder investeringsruimte op de korte termijn 
meer baat hebben bij een strategie die niet inzet op 

groei. Zij zouden meer kunnen inzetten op operationele 
verbetering via kostenbeheersing (shrink to excellence) 
en specialisatie. Zij moeten nagaan op welke manier zij 
zelfstandig dan wel met of via anderen instappen in de 
volgende ontwikkelgolf. 

Het bereiken van een hoger rendement – en daarmee 
het realiseren van extra investeringsruimte of verhoogde 
weerbaarheid – is lang niet altijd gemakkelijk, zeker niet 
voor aanbieders met klinieken die ook beschikbaarheid van 
crisisdiensten borgen. De prikkels in de bekostiging, ook die 
in het sociaal domein en het nieuwe zorgprestatiemodel, 
staan soms haaks op het bereiken van substitutie 
(voorkomen, verplaatsen en vervangen). Het desondanks 
inzetten op de vernieuwing, monitoren van effecten en 
maken van afspraken over het verdelen van totaaleffecten 
(shared savings) maakt het echter mogelijk ook hier te 
veranderen. 

Sterk leiderschap organiseren om van visie 
naar praktijk te kunnen
Het vernieuwen van onder meer het zorgleveringsmodel 
is impactvol voor cliënten, naasten en medewerkers. De 
veranderopgave vraagt sterk leiderschap waarin de visie 
naar de praktijk wordt gebracht en waarin door actieve 
medezeggenschap (cliënten, medewerkers en overige 
adviesraden) stuwende kracht ontstaat. Ook die opgave is 
niet voor iedereen weggelegd en bevestigt dat de volgende 
fase in de ggz niet voor iedere organisatie op hetzelfde 
moment volgt. Het kan ook, counter-intuïtief, investering 
in overhead betekenen. Deze krijgt vaak met negatieve 
connotatie aandacht. Toch kan een dergelijke investering 
leiden tot verbetering en belasting van het primaire proces 
voorkomen. Tegelijkertijd zou er voldoende prioriteit 
en budget moeten zijn voor het adequaat inrichten van 
ondersteunende processen en leiderschap. De opgave 
kent een grote HR-component, een rol die lang niet altijd 
op het scherpste niveau wordt ingevuld. Het binden, 
boeien en belonen van personeel vraagt bijzonder veel 
aandacht en blijkt een sleutel voor de sector. Wereldwijd 
onderzoek laat zien dat aandacht voor actieve feedback en 
loopbaanontwikkeling van medewerkers laag (30%) is en 
dat de aandacht voor balans in het werk (werk/privé en de 
aandacht voor de cliënten) substantieel beter kan (36). Dit is 
in Nederland en voor de ggz niet anders. 

Niet alle aanbieders zijn  
veerkrachtig genoeg
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Bijlage A
Overzicht van geselecteerde ggz-aanbieders in steekproef

Naam ggz-aanbieder

Altrecht (Stichting)

Arkin (Stichting)

BuurtzorgT B.V.

Curium, Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Stichting)

De Bascule (Stichting)

Dimence Groep (Stichting) 

Dokter Bosman

Emergis (Stichting)

Geestelijke Gezondheidszorg Delfland (Stichting)

Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant (Stichting)

GGNet (Stichting)

GGZ Breburg Groep (Stichting)

GGZ Centraal (Stichting)

GGZ Friesland (Stichting)

GGZ inGeest (Stichting)

GGZ Noord-Holland-Noord

GGzE (Stichting)

HSK

IrisZorg (Stichting)

Karakter (Stichting)

Lentis

Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente (Stichting)

Mentaal Beter Cure B.V.

Molemann Mental Health B.V. 

Mondriaan (Stichting)

Novadic-Kentron (Stichting)

Parnassia Groep (Stichting)

Pro Persona Holding (Stichting)

Reinier van Arkel (Stichting)

Rivierduinen

Tactus Verslavingszorg (Stichting)

Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland / Accare (Stichting)

Verslavingszorg Noord Nederland (Stichting)

Vincent van Gogh (Stichting)

Yulius (Stichting)
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Bijlage B
Verantwoording

Basis van samenstelling & belangrijke 
overwegingen

1.  Zorginstellingen leveren financiële data, operationele 
gegevens en KPI’s digitaal aan bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (‘Jaarverslagenzorg’). 
In de algemene informatie geven de instellingen hun 
eigen typering aan. Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport verzamelt deze gegevens in de 
zogenaamde DigiMV-database (openbaar toegankelijk).

2.  In de vorige editie van de HealthCheck is een selectie 
gemaakt van een aantal instellingen met behulp van de 
DigiMV-database. Vervolgens heeft KPMG een aantal 
aanpassingen gemaakt, zoals: 

 a.  Het filteren van de instellingen uit de DigiMV-
dataset op basis van de aangegeven typering. 
Zorginstellingen kunnen meer dan één typering 
aangeven (bijvoorbeeld een ggz-aanbieder die ook 
jeugdzorg Ievert). Echter, waar dit het geval is zijn de 
gegevens niet op te splitsen naar de verschillende 
typeringen. Op basis van de aangegeven typering, 
algemene marktkennis en fte-allocatie heeft KPMG 
een typering per instelling toegewezen.

 b.  Het filteren op de grotere aanbieders van GGZ zorg 
(integrale ggz-aanbieders, verslavingszorgaanbieders, 
jeugd-ggz-aanbieders en aanbieders van ambulante 
ggz) waarvoor voldoende consistente en betrouwbare 
data beschikbaar is voor de gehele periode om zo tot 
een vergelijkbare analyse te komen.

 c.  Het filteren op een omzetdrempel van minimaal EUR 
10 miljoen.

 d.  Het corrigeren van een aantal evidente fouten in de 
data en het aanvullen van prominente omissies in 
de data op basis van de originele jaarrekeningen. 
Mogelijke datafouten betreffen onder andere: invoer 
in duizenden euro’s in plaats van in euro’s, omdraaien 
van negatieve en positieve getallen en specifieke 
items binnen de winst-en-verliesrekening en balans 
die niet optellen tot respectievelijk het nettoresultaat 
en het totaal aan activa/passiva. Omissies in de 
data troffen we bijvoor¬beeld relatief veel aan bij 
productieaantallen en een aantal andere KPl’s. Het 
is desalniettemin mogelijk dat wij bepaalde fouten/
omissies niet hebben gecorrigeerd/ aangevuld. We 
maken daarom van deze gelegenheid gebruik om alle 
instellingen op te roepen om de DigiMV-database 
accuraat en volledig te (blijven) vullen.

3.  KPMG heeft de verrijkte en geschoonde dataset voor de 
jaren 2015 – 2018 als basis gebruikt voor deze analyse.

4.  Op dit moment is er (nog) geen nieuwe versie van de 
DigiMV-database beschikbaar met daarin opgenomen 
de financiële cijfers 2019 op instellingsniveau. KPMG 
heeft op basis van de geselecteerde instellingen 
in de vorige Health Check de financiële gegevens 
handmatig verzameld op basis van de gedeponeerde 
jaarrekeningen. 

 a.  Per 1 augustus 2020 hebben 24 instellingen de 
jaarrekening 2019 gedeponeerd. Dit vormt daarmee 
de basis voor de analyses over het jaar 2019. 
Gezamenlijk vertegenwoordigen deze instellingen 
een omzet van EUR 3,5 miljard. 

 b.  Eventuele (positieve en negatieve) normalisaties van 
de cijfers, bijvoorbeeld voor de verkoop van vastgoed, 
zijn niet opgenomen in de cijfers.

 c.  De financiële gegevens over het jaar 2019 zijn met 
zorg verzameld door KPMG. Het is desalniettemin 
mogelijk dat wij bepaalde fouten/omissies hebben 
gemaakt, die niet zijn gecorrigeerd/ aangevuld.

Onderzoek onder bestuurders
Ter voorbereiding op de HealthCheck hebben we een 
kort onderzoek uitgevoerd onder de bestuurders van de 
ggz-aanbieders die mee zijn genomen in de oorspronkelijke 
selectie voor DigiMv. In dit onderzoek hebben we een 
korte vragenlijst uitgezet waarin we gevraagd hebben 
naar de strategische keuzes die gemaakt zijn tijdens de 
coronacrisis. 18 aanbieders hebben de vragenlijst ingevuld; 
dit betreft een response van 51%. 
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Bijlage C
Omzetontwikkeling, afschrijvingslasten en vaste activa

Figuur 19 Afschrijvingskosten minus investeringen  
(als % van omzet), 2015-2019

Figuur 20 Materiële vaste activa als % van de omzet, 2015-2019
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Figuur 18 Omzetgroei, 2015-2019
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Figuur 21 Debt service coverage ratio(a), 2015-2019

Figuur 22 Net leverage(b), 2015-2019 Figuur 24 MVA/schuld, 2015-2019

Figuur 23 Solvabiliteit, 2015-2019

(a) DSCR = EBITDA / (Rentekosten + Aflossing)

(b) Net leverage = (Schuld – Liquide middelen) / EBITDA = Nettoschuld / EBITDA

Bijlage D
Ratio’s financierbaarheid
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Afkortingen

AI  artificial intelligence

DNG de nieuwe ggz

EPA ernstige psychiatrische aandoeningen

ggz  geestelijke gezondheidszorg

HR Human resources

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

JZOJP  juiste zorg op de juiste plek

MDO multidisciplinair overleg

NZa Nederlandse Zorgautoriteit

PGO persoonlijke gezondheidsomgeving

PNIL personeel niet in loondienst 

RIBW regionale instelling beschermd wonen

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SCP  Sociaal Cultureel Planbureau

SER Sociaal-Economische Raad

VIPP ggz  versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ggz-instellingen

VR virtual reality
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