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Over de ZorgCijfers Monitor: de ZorgCijfers Monitor is een uitgave van Zorginstituut Nederland. Het 
Zorginstituut is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het Zorgverzekeringsfonds en het 
Fonds langdurige zorg, waaruit de betalingen aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorginstellingen 
worden gedaan. Het Zorginstituut ontvangt declaratiegegevens van verzekerde zorg. Deze financiële 
datastromen worden geanalyseerd met gebruikmaking van de brede zorginhoudelijke kennis van het  
gezondheidszorgstelstel waarover het Zorginstituut beschikt. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het 
beter zichtbaar maken van kostenontwikkelingen in de zorg. Daarnaast bieden deze analyses aan- 
knopingspunten voor het doorontwikkelen en evalueren van beleid.

2  



 Meer huisartsenzorg, duurdere hulp- 
middelen, meer zorg in natura  
De kosten van het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 4,6 procent (2,1 miljard euro) 
naar 46,4 miljard euro in vergelijking met 2018. Met name bij hulpmiddelen en huisartsenzorg wordt 
een kostentoename door de zorgverzekeraars voorzien. Bij de langdurige zorg laat de zogeheten 
zorg in natura in het eerste kwartaal van 2019 een verwachte kostenstijging zien van 6,2 procent ten 
opzichte van dezelfde periode in 2018. 

Zorgverzekeraars rapporteren elk kwartaal aan het Zorginstituut welke kostenontwikkelingen zij  
verwachten voor zorg die via de basisverzekering wordt vergoed. De ramingen in hun kwartaalstaten 
hebben betrekking op het hele jaar. Voor de langdurige zorg kan nog geen financiële verwachting voor 
2019 worden gegeven. In tegenstelling tot de ramingen van de verzekeraars, richt de methodiek van de 
zorgkantoren zich uitsluitend op ramingen voor het kwartaal waarop de cijfers betrekking hebben. De 
analyse van de cijfers voor langdurige zorg beperkt zich hierdoor in deze ZorgCijfers Monitor tot een  
vergelijking van de kosten en zorggebruik in het eerste kwartaal van 2019 met dezelfde periode van 2018.

Opvallende ontwikkelingen in kaart
Elke drie maanden publiceert Zorginstituut Nederland over de verwachte kostenontwikkeling van het 
basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw) en de langdurige zorg (Wet langdurige zorg, Wlz). In deze Zorg-
Cijfers Monitor worden opvallende ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2019 uitgelicht. Daarnaast 
wordt voor het hele jaar een verwachting uitgesproken over de ontwikkeling van de kosten van het basis-
pakket. Dit is de allereerste financiële prognose voor de kosten van het basispakket dit jaar. 
Voor alle gerapporteerde bedragen geldt dat deze nog naar boven of onderen kunnen worden bijgesteld. 
Het vaststellen van de definitieve inkomsten en uitgaven voor zowel de basisverzekering als de lang- 
durige zorg heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Daarom zijn de hier genoemde cijfers over 2018 
(ook) nog niet definitief.  

Zorginstituut Nederland beheert het Zorgverzekeringsfonds voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het 
Fonds langdurige zorg voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Alle langdurige zorg en ongeveer 50 procent 
van de zorgkosten van de basisverzekering, worden via deze fondsen gefinancierd.

Basispakket: verwachte verdere kostenstijging 
De totale kosten van het basispakket (Zvw) stijgen in 2019 naar verwachting met 4,6 procent: van  
44,34 miljard euro in 2018 naar 46,37 miljard euro in 2019 (tabel 1), 2,03 miljard euro meer. Medisch  
specialistische zorg vormt ongeveer de helft van de kosten van het basispakket. In 2019 wordt hieraan 
naar verwachting 23,77 miljard uitgegeven, ongeveer 820 miljoen euro meer dan in 2018 (22,95 miljard 
euro).
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Tabel 1 | Zorguitgaven Zvw o.b.v. 2019-Q1 (in mln.)     

BTW-verhoging stuwt kosten hulpmiddelen op
In absolute bedragen stijgen de kosten voor medisch specialistische zorg het meest (3,6 procent), maar in 
procenten gerekend valt vooral de stijging bij de hulpmiddelen en de huisartsenzorg op. Hulpmiddelen-
zorg stijgt in 2019 met 7,3 procent het hardst. 

De verwachte kostenstijging van hulpmiddelen in 2019 is ongeveer 110 miljoen euro. Ruim 2,3 miljoen 
verzekerden maken in Nederland gebruik van hulpmiddelenzorg. Bijna de helft van de totale uitgaven 
voor hulpmiddelen (in 2018: circa 669 miljoen euro), gaat naar ongeveer 1 procent van deze totale groep 
mensen die op hulpmiddelen zijn aangewezen.

Er zijn twee verklaringen voor de verwachte kostenstijging van hulpmiddelenzorg in 2019: 
• De verhoging van het lage BTW-tarief. Dit is op 1 januari 2019 van 6 naar 9 procent gegaan en geldt 

voor een groot deel van alle hulpmiddelen. 
• Een verwachte verdere stijging van de uitgaven voor diabeteshulpmiddelen. Dit komt voornamelijk 

door de opname in het basispakket van de Flash Glucose Monitor (FGM – FreeStyle Libre). Deze wordt 
sinds medio 2018 vergoed voor vier groepen diabetespatiënten, met terugwerkende kracht tot  
27 november 2017. Het merendeel van de zorgverzekeraars verwacht een flinke toename van het aantal 
gebruikers van de FGM in 2019.

Paramedische zorg

Medisch specialistische zorg

Verloskundige zorg

Mondzorg

Verpleging & Verzorging

Farmaceutische zorg

Huisartsenzorg

Hulpmiddelen

Ziekenvervoer

GGZ

Geriatrische revalidatiezorg

+ € 38

+ € 821

+ € 3

+ € 31

+ € 191

+ € 241

+ € 234

+ € 110

+ € 33

+ € 217

+ € 64

+ € 12

+ € 11

+ € 1

+ € 24

Grensoverschrijdende zorg

Kraamzorg

Kwaliteitsgelden

Diverse overige kosten

+6,3%

+4,2%

+2,8%

+1,9%

+8,1%

+1,2%

+5,2%

+3,6%

+4,9%

+7,3%

+4,8%

+5,9%

+4,1%

+5,2%

+6,8%

€  3.661

€ 757

€ 3.441

€ 1.020

€ 232

€ 4.649

€ 292

€ 22.954

€ 3.637

€ 404

€ 767

€ 51

€ 1.494

€ 298

€ 685

€ 44.342

2018 2019

€ 3.878

€ 788

€ 1.085

€ 235

€ 305

€ 23.774

€ 415

€ 805

€ 3.674

€ 52

€ 1.604

€ 4.890

€ 322

€ 718

€ 3.828

€ 46.372+ 4,6%€ 2.030
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De kostenstijging van hulpmiddelen is 2,7 procentpunt hoger dan de gemiddelde toename van de kosten 
van het basispakket. (tabel 2). 

Tabel 2 | Hulpmiddelen (in mln.)

Kosten huisarts stijgen over de hele linie
De uitgaven aan huisartsenzorg stijgen volgens de ramingen van de zorgverzekeraars met 6,8 procent 
naar 234 miljoen euro in vergelijking met 2018. De kosten van huisartsenzorg vallen hiermee 2,2 procent- 
punt hoger uit dan de (verwachte gemiddelde groei van de) totale kosten van het basispakket in 2019. De 
kosten van huisartsenzorg stijgen harder dan die van medisch specialistische zorg. In het Hoofdlijnen-
akkoord huisartsenzorg dat in 2018 door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS is 
gesloten, is afgesproken zorg dichterbij de patiënt te organiseren.
Voor 2019 moet de groei van de huisartsenzorg op basis van het Hoofdlijnenakkoord beperkt blijven tot 
2,5 procent. Dit is exclusief loon- en prijsontwikkelingen. De cijfers van het Zorginstituut zijn inclusief 
loon- en prijsontwikkelingen, wat een vergelijking met de groeipercentages van het Hoofdlijnenakkoord 
bemoeilijkt. 

Op basis van de gerapporteerde cijfers van de zorgverzekeraars over het eerste kwartaal van dit jaar, 
valt af te leiden dat de kosten bij de huisartsenzorg over de hele linie stijgen. Dit is het gevolg van het 
streven (Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg) zorg dichterbij de patiënt te organiseren. De kostenposten 
resultaatbeloning en zorgvernieuwing in de multidisciplinaire zorg (13,3 procent) en resultaatbeloning en 
zorgvernieuwing huisartsenzorg stijgen in 2019 naar verwachting het hardst, respectievelijk met 13,3 en 
8,7 procent.   Sinds 1 januari 2019 valt een deel van de bekostiging van verloskundige zorg ook onder de 
huisartsenzorg. In 2018 was de omvang van deze kostenpost beperkt, ongeveer 0,8 miljoen euro. 

Hulpmiddelen (in miljoenen) 2017 2018 2019

Inclusief balanspost € 1.444 € 1.494 € 1.604

Declaraties € 1.445 € 1.484 € 222

Totale lasten Zvw € 42.818 € 44.342 € 46.372

Hulpmiddelen (in miljoenen) 2017-2018 2018-2019

Absolute groei € 50 € 110

Relatieve groei 3,5% 7,3%

Gemiddelde groei: 3,6% 4,6%

Groei hulpmiddelen t.o.v. gemiddelde groei Zvw -0,1 p.p. +2,7 p.p.
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 Kostenontwikkeling langdurige zorg
Bij langdurige zorg stijgt het gebruik van zorg in natura in het eerste kwartaal van 2019 sterker dan 
verwacht (zie tabel 3). De toename bedraagt 8,9 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 
2018. Deze groei bestaat voor het overgrote deel (6,2 procent) uit een toename van de hoeveelheid zorg. 
In euro’s gerekend is de stijging het sterkst bij het volledig pakket thuis (20,3 procent) en het modulair 
pakket thuis (24,9 procent). De gesignaleerde stijging doet zich al enkele jaren voor en is in lijn met het 
overheidsbeleid om met name ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, thuis of in een 
geclusterde woonvorm.

Tabel 3 | Vergelijking kosten langdurige zorg 1e kwartaal 2019 en 1e kwartaal 2018 (in mln €)

Het is nog (te) vroeg om op basis van de cijfers over het eerste kwartaal een uitspraak te doen over de 
kostenontwikkeling van zorg in natura voor heel 2019. Volgens het Zorginstituut is er een ‘voorzichtige’ 
tendens waarneembaar dat de hoeveelheid zorg sterker toeneemt dan in voorgaande jaren. 

Ouderenzorg stijgt sterk sinds eind 2018
De stijging van de kosten van zorg in natura, is in lijn met een eerdere vaststelling door de Nederland-
se Zorgautoriteit (NZa) dat de vraag naar ouderenzorg sinds eind 2018 sterk aan het toenemen is. In 
een advies aan de minister van VWS dit voorjaar, heeft de NZa de verwachting uitgesproken dat deze 
gestegen zorgvraag zich ook in 2019 verder doorzet. Op basis hiervan adviseert de NZa de minister om 
het uitgavenplafond voor langdurige zorg in 2019, met 470 miljoen euro te verhogen: van 22,7 tot 23,2 
miljard euro.  

Zorg thuis: verschillende mogelijkheden
Wie langdurige zorg ontvangt, verblijft in een instelling of ontvangt deze zorg thuis (zorg in natura), mits 
er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voor zorg thuis zijn er verschillende keuzemogelijkheden: een 
volledig pakket thuis (vpt) een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij 
vpt is er sprake van één  zorgaanbieder, bij mpt kunnen verzekerden ervoor kiezen hun zorg via meerdere 
aanbieders te regelen, zoals bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, behandeling 
en huishoudelijke hulp.  Wie zijn zorg volledig zelf wil regelen doet dat via een pgb.

Kosten verblijf in een zorginstelling 
De kosten van verblijf in een zorginstelling stijgen in het eerste kwartaal van 2019 met 8,5 procent. Deze 
stijging wordt veroorzaakt door de jaarlijkse prijsstijging en volumegroei. Voor heel 2019 is door het 
ministerie van VWS 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in de verpleeghuis-
zorg. Waaraan dit geld wordt uitgegeven, is pas zichtbaar in de cijfers over het tweede halfjaar van 2019.

1e kwartaal 2018 1e kwartaal 2019 % toename

Verblijf in een zorginstelling  3.890,0  4.221,8 8,5%

Modulair pakket thuis (MPT)  114,1  142,6 24,9%

Volledig pakket thuis (VPT)  144,0  173,2 20,3%

Persoonsgebonden budget (PGB)  481,4  504,6 4,8%

Dagbesteding extramuraal  94,6  103,8 9,7%

Overige zorg  57,8  59,5 2,9%

Totaal  4.781,9  5.205,5 8,9%
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Inkoop van zorg door pgb-houders
Het beschikbare budget voor pgb’s in 2019 is door de minister van VWS bepaald op 2,4 miljard euro, een 
stijging van 200 miljoen euro in vergelijking met 2018.1

Pgb-houders hebben in het eerste kwartaal voor 505 miljoen euro aan zorg ingekocht. Dit blijkt uit cijfers 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de betalingen aan zorgaanbieders doet. 
Door cijfers van de SVB en de zorgkantoren te combineren is het mogelijk een indicatie te geven van de 
verdeling en het gebruik van de gelden voor het persoonsgebonden budget in het eerste kwartaal van 
2019 (figuur 6). De genoemde bedragen zijn gebaseerd op 91 procent van de toegekende budgetten2.

Tabel 4 | Aantal pgb-houders per sector in 1e kwartaal 2019

Hoe werkt het pgb?
Met een pgb kan zorg worden ingekocht bij professionele zorgaanbieders (formele tarief ). Wanneer 
de pgb-houder zorg inkoopt bij bijvoorbeeld een familielid geldt het informele tarief. Op basis van de 
gemiddelde hoogte van uurtarieven is vast te stellen dat ongeveer 65 procent van het totale pgb-budget 
wordt besteed aan formele zorg en 35 procent aan informele zorg.

1 Advies benutting budgettair kader Wlz 2019 - NZa
2 Analyse ZPD-bestanden, Zorginstituut Nederland

Lichamelijk Gehandicapten               6.467 14,6%

Verstandelijk Gehandicapten              27.708 62,5%

Zintuiglijk Gehandicapten                  764 1,7%

Ouderen (Verpleging &Verzorging)               9.409 21,2%

Totaal               44.348 
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