FACTSHEET kostprijzen jeugd-ggz
Waarom is de ene ggz-aanbieder de ander niet?
Waarom deze factsheet?
In deze factsheet zijn de belangrijkste
factoren die de kostprijs van één uur
behandeling in de jeugd-ggz bepalen,
uitgewerkt. Met deze factsheet willen
we inzichtelijk maken dat aanbieders
onderling verschillen in het soort
zorgvragen die zij kunnen behandelen.
Zij maken dus andere keuzes in
voorzieningen, deskundigheid en inzet
dan medewerkers. Hierdoor ontstaan
verschillen in de kostprijzen en past
één standaard tarief voor iedereen niet.

We staan voor goede ggz die het kind ondersteunt in de ontwikkeling,
voor en na de 18e verjaardag

Diversiteit van aanbieders is van belang om zorg op maat te
leveren

Een belangrijk uitgangspunt voor leden van GGZ Nederland is dat jeugdigen
net als (jong)volwassenen recht hebben op kwalitatief goede geestelijke
gezondheidszorg en dat de kwaliteitseisen voor de jeugd-ggz niet lager
kunnen zijn dan de eisen die gelden voor de geestelijke gezondheidszorg
voor (jong)volwassenen
De kwaliteitseisen zijn in diverse wetten en regelgeving beschreven. Omdat
alle jeugd-ggz-aanbieders die zijn aangesloten bij GGZ Nederland
continuïteit van zorg bieden aan jeugdigen die de leeftijd van 18 bereiken,
voldoen deze aanbieders zowel aan eisen uit de Jeugdwet als aan de eisen
uit de Zorgverkeringswet, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WBGO) en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Veel van
onze leden beschikken over een kwaliteitsstatuut waarin u kunt vinden hoe
zij hoogwaardige en efficiënte zorg bieden

Diversiteit zit hem bijvoorbeeld in:
• Behandeling door één of meerdere behandelaren met
verschillende expertise
• 24/7 bereikbaar en beschikbaarheid voor acute zorgvragen
• (Mogelijkheden voor onvrijwillige opnames als de patiënt een
gevaar is voor zichzelf en/of zijn omgeving (Bopz)
• Behandeling voor patiënten die vanuit complexe psychiatrische
problematiek grensoverschrijdend of delictgedrag vertonen
• Strak geprotocolleerd of maatwerk
• Ambulante behandeling, dagbehandeling en/of opname kliniek
• Gesprekken met ervaringsdeskundigen
• Hoogspecialistische zorg met bijvoorbeeld een TOPGGz
keurmerk of in combinatie met onderzoek en opleiding

Uitgangspunt voor de kostprijzen ggz, is het NZa kostprijsmodel

Overhead in de ggz, wordt volgens het kostprijsmodel van de NZa ( gebruikt
in de handreiking van de VNG) ruim beschouwd. Dat wil zeggen dat relatief
weinig kostendragers (behandelaren) de kosten van de volledige organisatie
moeten dekken.
Hieronder valt dus centrale (klassieke) overhead:
• Bestuur, directie en management
• Financiën, HRM, ICT, facilitair, schoonmaak & huisvesting

Directe personele kosten

Materiële kosten

Kapitaallasten (7,8%)

Indirecte personele
kosten

Productieve uren op jaarbasis per functie
(Ecorys rapport productivitiet)

Prijsindex Nza 2016,2017 en 2018 = 6,17%

“Met papa en mama en met de psychiater heb ik
afgesproken wat wij willen leren. Ik praat nu met een
psycholoog hoe dat kan. Papa en mama zijn daar
soms bij.”

Maar bijvoorbeeld ook:
• Receptie & secretariaten
• Zorgadministratie
• Psychodiagnostisch medewerkers
• Gastvrouwen
• Materiële kosten in de zorg (inrichting polikamers, onderzoekskamers,
medische attributen)
• Co-assistenten, leerling verpleegkundigen, stagiaires
• Bureau geneesheer directeur (o.a. Bopz taken)
• Elektronisch patiëntendossier, met vastlegging van cliëntgebonden
informatie, diagnostiek, signaleringsplannen, doelen en resultaten
Cliëntcontacttijd=
Tijd besteed door de behandelaar aan directe interactie met een cliënt of het
‘systeem van de patiënt’ (familieleden, gezinsleden, ouders, partner of
andere naasten) in het kader van een hulpverleningsplan, face-to-face,
telefonisch contact of elektronisch contact (met directie interactie) zoals
beeldbellen, sms en WhatsApp.
Indirect-cliënt gebonden tijd:=
Tijd besteed door behandelaren aan een cliënt, zonder directe interactie.
Onder meer voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casus gebonden
overleg of het schrijven van een brief of e-mail, reistijd naar de cliënt.
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Voorbeeld van verschillende functiemixen gespecialiseerde ggz (fictief)
Functie

voorbeeld 1

Psychiater
Klinisch Psycholoog
GZ-psycholoog
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Resultaten kostprijsonderzoek NZa
Zorgvraag
Specialistische GGZ
Psychiater

Klinisch
Psycholoog

GZ-psycholoog

Verpl. Kundige
art. 3

Basisarts

Vaktherapeuten
(PMT-CT-ov)

SPV

Basispsycholoog

directe personele kosten (directe
loonkosten, werkgeverslasten evt. PNIL
opslag)

€

144.367 €

103.709 €

79.186 €

58.838 €

74.989 €

68.760 €

60.787 €

57.233

toegerekende overige kosten (indirect
personeel, materieel, overhead)

€

55.656 €

51.597 €

47.268 €

52.235 €

53.711 €

50.526 €

47.539 €

43.367

€

15.602 €

12.114 €

9.863 €

8.664 €

10.039 €

9.304 €

8.449 €

7.847

€

215.625 €

167.420 €

136.318 €

119.737 €

138.739 €

128.591 €

116.776 €

108.447

1.151

1.089

1.085

1.000

1.222

1.168

1.177

ambulante kapitaallasten (o.a.
7,80% huisvesting, afschrijving en
financieringskosten)
TOTALE KOSTEN OP JAARBASIS PER FTE

aantal productieve uren instellingen
gemiddelde kosten per uur
prijspeil 2015
Prijsindex NZa 2016-2018
6,17% (defi ni tieve pri js i ndex 2016 en 2017,

De grootste
verschillen
tussen ggzaanbieders
komen tot
uiting in

Functiemix van medewerkers
Werkbare uren van medewerkers
Organisatiekenmerken
Regionale verschillen

1.108

€

187 €

154 €

126 €

120 €

114 €

110 €

99 €

98

€

11,56 €

9,49 €

7,75 €

7,39 €

7,01 €

6,79 €

6,12 €

6,04

€

198,90 €

163,22 €

133,39 €

127,13 €

120,54 €

116,89 €

105,34 €

103,92

voorl opi ge pri js i ndex 2018)

gemiddelde kosten per uur
prijspeil 2018

20%
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Bron: VNG handreiking Bekostiging Jeugd-GGZ inspanningsgericht, mei 2017

