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Samenvatting 
In deze nota zijn nieuwe methoden voorgesteld om prijs- en volume-indices te 
berekenen voor het deel van de verpleging, verzorging en thuiszorg (‘ouderenzorg’) dat 
uit de AWBZ gefinancierd wordt. Een aantal indexmethoden dat in de Aanbod- en 
Gebruiktabellen (AGT) gehanteerd wordt voor de ouderenzorg voldoet niet meer aan de 
Europese richtlijnen voor prijs- en volumemeting (“C-methoden”). Voor de uitvoering 
van dit project zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit productiegegevens voor de jaren 
1998 tot en met 2006 aan het CBS geleverd. De zorgproducten uit deze dataset zijn in 4 
goederengroepen ingedeeld: verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, huishoudelijke 
verzorging en (overige) thuiszorgdiensten. Huishoudelijke verzorging is in deze nota 
apart bekeken. De financiering van deze zorg valt sinds 1 januari 2007 niet meer onder 
de AWBZ, maar wordt door de gemeenten uitgevoerd (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning). Het kan daarom interessant zijn om de prijs- en volumeontwikkelingen 
te vergelijken met die van de overige thuiszorg. 
De voorgestelde indexmethoden houden rekening met nieuwe en verdwijnende 
producten, en met verschuivingen tussen producten als gevolg van gewijzigde 
productdefinities. Prijsmutaties zijn berekend op grond van de tarieven van producten 
die in twee opeenvolgende jaren geleverd zijn en de kapitaallasten. Veranderingen in de 
productsamenstelling door nieuwe en verdwijnende producten worden geheel in het 
volume ondergebracht. De sterkste volumegroei vindt plaats in de huishoudelijke 
verzorging (9,8% per jaar t.o.v. 2000), gevolgd door de (overige) thuiszorgdiensten 
(9,7% per jaar). Hierdoor is het aandeel van de extramurale zorg in de totale 
ouderenzorg gegroeid. Ook het volume van verpleeghuiszorg is sterk gegroeid (6,2% 
per jaar t.o.v. 2000). Het volume aan verzorgingshuiszorg is echter gedaald (1,6% per 
jaar t.o.v. 2000). Het totale volume van de ouderenzorg is met 5,3% per jaar gegroeid. 
Deze groei overtreft ruimschoots de groei van het aantal 65-plussers in de bevolking 
(1,4% per jaar). De prijs van de totale ouderenzorg is met 2,8% per jaar gestegen (t.o.v. 
2000). De stuurgroep ‘Prijs en volume van diensten en bouw’ heeft besloten om de 
indexmethoden in de NR te implementeren vanaf verslagjaar 2005 en in de 
Zorgrekeningen (ZR) vanaf 2000. 
 
Trefwoorden 
Verpleging, verzorging, thuiszorg, Aanbod- en Gebruiktabellen, goederengroep, 
RegKol, volume-index, prijsindex, AWBZ. 
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1. Inleiding 
 

Het doel van deze nota is het beschrijven van de problemen en mogelijkheden met 
betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe prijs- en volume-indices voor de 
verpleging, verzorging en thuiszorg (in het vervolg aangeduid als ‘ouderenzorg’). De 
indexmethoden die in deze nota worden voorgesteld, hebben betrekking op de 
RegKols (instellingsvormen) ‘85311 Verpleeg- en verzorgingshuizen’ en ‘85324 
Thuiszorginstellingen’, en op de goederengroepen ‘8531100 Verpleeghuiszorg’, 
‘8531300 Verzorgingshuiszorg’ en ‘8532400 Thuiszorgdiensten’. 

 De EU heeft in een verordening richtlijnen opgesteld waaraan prijs- en 
volumemeting in de Nationale Rekeningen (NR) zou moeten voldoen. De verordening 
hanteert een driedeling ten aanzien van indexmethoden (A-, B- en C-methoden). Op 
dit moment wordt in de NR gebruik gemaakt van een C-methode voor de ouderenzorg 
(m.u.v. thuiszorg). Deze methode bestaat uit het defleren van de waardeontwikkeling 
met het loongedeelte van het verpleegdagtarief. Aangezien deze methode zich richt op 
de input en niet op de output (volume), wordt de methode door de EU gekwalificeerd 
als een C-methode. Deze methoden zijn op basis van de EU-verordening niet meer 
toegestaan. 

 Het uitgangspunt van deze studie is een aantal gegevensbestanden die door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)1 aan het CBS geleverd zijn. De bestanden bevatten 
productiegegevens voor de periode 1998-2006. De data hebben betrekking op zorg die 
wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De 
hoeveelheid geleverde zorg bestaat onder andere uit verpleeg- en verzorgingsdagen 
voor zorg met verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, en uit uren thuiszorg. De 
werkelijke hoeveelheid geleverde zorg en de tarieven zijn in de NZa-bestanden 
gespecificeerd voor verschillende soorten zorg en onderscheiden naar zorgzwaarte. 

 Op basis van de NZa-gegevens zal in paragraaf 2 de productsamenstelling voor 
elke instellingsvorm worden beschreven, dat wil zeggen, de afzonderlijke producten 
die worden onderscheiden, de beschikbare gegevens voor elk product en in welke 
jaren zorg geleverd is voor de producten. In paragraaf 3 zal worden onderzocht in 
hoeverre de totale waarde van de geleverde zorg overeenkomt met de waardebedragen 
in de NR. 

 In paragraaf 4 zal eerst een beschrijving worden gegeven van de problemen ten 
aanzien van indexering en van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van ten minste 
een B-methode voor alle RegKols en goederengroepen. Vervolgens zullen 
verschillende prijs- en volume-indices worden voorgesteld. In paragraaf 5 zullen de 
resultaten worden beschreven voor de NZa-data, waarbij ook aandacht zal worden 
besteed aan het effect van onzekerheden in de data. De resultaten zullen in paragraaf 6 
worden bediscussieerd. De volume-ontwikkeling van de ouderenzorg zal worden 
afgezet tegen de vergrijzing. 

 De indexmethoden die voor de eerder genoemde RegKols en goederengroepen 
in deze nota zijn ontwikkeld, kunnen minstens als B-methoden worden gezien. De 
ontwikkelde methoden zijn door de stuurgroep ‘Prijs en volume van diensten en 
bouw’ goedgekeurd tijdens de vergadering van 10 oktober 2007. De methoden zullen 
in de NR worden toegepast met ingang van verslagjaar 2005 en in de Zorgrekeningen 
vanaf het jaar 2000. 

 

1 De NZa komt voort uit het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en het College Toezicht 
Zorgverzekeringen (CTZ). 
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2. De NZa-gegevens over ouderenzorg 

2.1 Globale beschrijving zorgtypen 

De ontwikkeling van prijs- en volume-indices voor AWBZ-gefinancierde zorg is 
onderdeel van het project ‘Prijzen en volumina van diensten’. Naast de ouderenzorg 
vallen tevens gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg onder het project. De 
NZa heeft voor de uitvoering van dit project een aantal databestanden aangeleverd. De 
gegevens voor de ouderenzorg hebben betrekking op AWBZ-gefinancierde zorg die is 
geleverd door verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. 
Kraamzorg, ouder en kindzorg, en zorg in opdracht van andere instellingen zijn niet 
meegenomen. 

 De drie instellingsvormen in de ouderenzorg worden in NZa-beleidsregels als 
volgt omschreven: 

 

• Verpleeghuizen: AWBZ-instellingen met verblijf en behandeling (categorieën 140 
en 142); 

• Verzorgingshuizen: AWBZ-instellingen met verblijf, maar zonder behandeling 
(categorie 145); 

• Thuiszorginstellingen: AWBZ-instellingen zonder verblijf (categorie 501). 
 

Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg vinden steeds minder 
gescheiden plaats in de drie typen instellingen. In de afgelopen tien tot vijftien jaar 
hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de zorgvraag. In het verleden gingen 
ouderen dikwijls in een zorgcentrum wonen, waar woon- en zorgfuncties 
gecombineerd werden aangeboden. Een groot deel van de ouderen vindt het 
tegenwoordig prettiger om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen (de Groot en 
van Hilten, 2006). Verpleeg- en verzorgingshuizen bieden niet meer alleen verpleeg- 
en verzorgingshuiszorg, maar ook extramurale zorg (thuiszorg).2

Deze ontwikkelingen sluiten aan op de ‘modernisering AWBZ’. Sinds 1 april 
2003 wordt er niet meer gesproken over aanspraken op zorg in verzorgingshuizen, in 
verpleeghuizen of door thuiszorginstellingen. De nieuwe terminologie is ‘zorg met 
verblijf’ of ‘zorg zonder verblijf’. Iedereen die aanspraak wil maken op zorg moet de 
zorgvraag eerst voorleggen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ; voorheen: 
Regionaal Indicatie Orgaan). Het CIZ stelt een indicatie voor verpleging of 
verzorging, waarna de geïndiceerde patiënt recht heeft op zorg. Indicaties worden 
sinds 1 april 2003 afgegeven in ‘functies’, in plaats van instellingsgebonden 
afspraken, met de bijbehorende omvang in ‘klassen’ (uren, dagdelen).3 Patiënten zijn 
hiermee flexibeler in de locatie waar zij de zorg willen ontvangen. 

 De vervaging tussen de drie instellingsvormen naar type zorg is na 1998 steeds 
sterker geworden. Uit de NZa-gegevens blijkt dat de productie van verzorgingshuizen 
in 1998 hoofdzakelijk uit verzorging met duurzaam verblijf bestond (Tabel A2.a, 
Bijlage A), terwijl de productie van verpleeghuizen bestond uit verpleging met 
duurzaam verblijf, dagbehandelingen en poliklinische activiteiten (Tabel A1.a). In de 
jaren daarna zijn deze instellingen steeds meer producten gaan leveren. Dit blijkt uit 
onderstaande globale indeling naar producten voor de drie soorten instellingen. Een 
overzicht van alle onderscheiden zorgproducten zal in paragraaf 2.2 worden gegeven. 

 

2 In feite gaat het om extramurale zorg voor patiënten met indicatie verpleeg- of verzorgingshuiszorg. 
3 Deze aanpassing is vastgelegd in de ‘Wijziging Besluit zorgaanspraken AWBZ’. 
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Verpleeghuizen 

• Verpleging met verblijf; 
• Dagbehandelingen; 
• Poliklinische activiteiten (= paramedische zorg); 
• Zorg voor cliënten met een (zeer) hoge zorgvraag (coma, reuma, Korsakov); 
• Overige intramurale zorgprestaties (“zorg-op-maat”); 
• Extramurale zorg. 

 

Verzorgingshuizen 

• Verzorging met duurzaam verblijf; 
• Overige intramurale zorgprestaties (kortdurend verblijf, nachtverzorging); 
• Extramurale zorg. 

 

Thuiszorginstellingen 

• Extramurale zorg. 
 

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in toenemende mate extramurale zorg gaan 
leveren, zoals verpleging, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, en begeleiding. 
Naast extramuralisering is er in de afgelopen tien tot vijftien jaar tevens sprake van 
transmuralisering. Zo bestaat een deel van de verpleeghuiszorg uit aanvullende zorg in 
verzorgingshuizen. Hiertoe is verzorgingshuiscapaciteit in verpleeghuiscapaciteit 
omgezet. Het gaat om zorg voor verzorgingshuisbewoners met een indicatie voor 
aanvullende multidisciplinaire zorg, zoals begeleiding van de bewoner bij het 
functioneren in de groep. Deze aanvullende zorg wordt “zorg-op-maat” genoemd en 
valt onder de noemer ‘intramurale zorgprestaties’. 

 Een andere belangrijke ontwikkeling is de invoering van de zogenaamde 
‘stichtingsbudgettering’ voor AWBZ-instellingen (NZa, 2005a). Sinds 2005 worden 
AWBZ-instellingen onderscheiden naar drie typen instellingen: instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor gehandicaptenzorg en instellingen voor 
verpleging, verzorging en thuiszorg (ook wel aangeduid als VVT- of V&V-
instellingen). Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen zijn gaan 
fuseren. Voor gefuseerde instellingen wordt er één budget afgegeven, mits de 
instellingen onder hetzelfde zorgkantoor vallen. Iedere instelling heeft een nieuw 
registratienummer gekregen. De categorie is met ingang van 2005 gewijzigd van 501 
in ‘650 AWBZ-instellingen sector V&V’ . 

 Het is vanaf 2005 niet meer mogelijk om extramurale zorg en intramurale 
zorgprestaties uit te splitsen naar de bovenstaande drie instellingsvormen, omdat 
instellingen zijn gaan fuseren en alle V&V-instellingen hetzelfde categorienummer 
hebben. Dit betekent dat indexcijfers voor de drie instellingsvormen afzonderlijk tot 
en met 2004 kunnen worden berekend; vanaf 2005 kan dit alleen voor de drie 
instellingsvormen gezamenlijk. Het is nog wel mogelijk om indexcijfers per 
goederengroep te berekenen. In paragraaf 2.2 wordt de samenstelling van de 
zorgproducten binnen de instellingsvormen beschreven voor de periode 1998-2006. In 
paragraaf 2.3 zullen deze producten worden ingedeeld in een aantal goederengroepen. 

 

2.2 Zorgproducten per instellingsvorm 

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle producten die zijn onderscheiden in de 
NZa-bestanden voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. 
Tabellen A1 tot en met A3 geven de productstructuur weer voor respectievelijk 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen van 1998 tot en met 2004. 
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Tabel A4 geeft de producten in 2005 en 2006 weer voor de drie instellingsvormen 
gezamenlijk en tevens de veranderingen ten opzichte van 2004. De tabellen zijn 
opgenomen in Bijlage A. 

 Tabellen A1, A2 en A4 bestaan uit meerdere subtabellen: de producten die 
bijvoorbeeld door verpleeghuizen worden aangeboden staan in Tabel A1.a en de 
bijbehorende kostencomponenten zijn weergegeven in Tabel A1.b. De product- en 
kostenbenamingen komen overeen met de terminologie die door de NZa gehanteerd 
wordt in de aan het CBS geleverde bestanden en in documenten van het NZa, zoals 
beleidsregels en nacalculatieformulieren. Tevens zijn de door het NZa gehanteerde 
productcodes weergegeven, evenals de wijzigingen hierin, voor intramurale 
zorgprestaties en extramurale zorg. 

 De tabellen laten voor elk afzonderlijk product en jaar zien of er wel of geen 
zorg geleverd is. Een witte cel betekent dat er geen productie heeft plaatsgevonden in 
een bepaald jaar. Een gemarkeerde cel geeft productie aan, maar de hoeveelheden zijn 
hier achterwege gelaten. Dezelfde opzet is gehanteerd voor de subtabellen met de 
kostencomponenten. In de vier tabellen valt vooral op dat: (1) na 1999 er veel 
producten zijn bijgekomen, en (2) de meeste producten niet doorlopend zijn geleverd 
gedurende de periode 1998-2006. Dit geldt echter wel voor de twee grootste 
zorgproducten (verpleegdagen en verzorgingsdagen). 

 Door de fusies tussen instellingen kunnen intramurale en extramurale 
zorgproducten vanaf 2005 niet meer worden onderscheiden naar de 
instellingsvorm(en) waar deze zijn geleverd. De producten die in 2005 zijn geleverd 
zijn daarom in de tabellen A1-A3 aangeduid als ‘V&V’. In tabel A4 wordt een 
volledig overzicht gegeven van de zorg in 2004 tot en met 2006 voor de drie 
instellingsvormen gezamenlijk. 

 

2.3 Goederengroepen 

In de Aanbod- en Gebruiktabellen (AGT) worden indexcijfers gegeven voor zowel 
instellingsvormen of bedrijfstakken (RegKols) als de goederengroepen die door de 
instellingen worden geproduceerd. In Tabel 1 is te zien welke goederengroepen 
geproduceerd worden door de AWBZ-instellingen. De zorg die wordt geleverd door 
verpleeg- en verzorgingshuizen wordt in de AGT verpleeg- en verzorgingshuiszorg 
genoemd. De zorg die wordt geleverd door thuiszorginstellingen wordt in de AGT 
aangeduid als thuiszorgdiensten. 

 
Tabel 1. Waarde (in mln euro), in lopende prijzen in 2004, van goederengroepen die door verschillende 
instellingsvormen (RegKols) geleverd worden. De verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in de AGT 
samengevoegd tot één RegKol. De goederengroepen verpleeg- en verzorgingshuiszorg zijn wel 
afzonderlijk gespecificeerd. (Bron: CBS) 
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Goederengroepen en RegKols representeren in de AGT dus dezelfde AWBZ-
zorg. Verpleging in verzorgingshuizen valt in de AGT onder verzorgingshuiszorg en 
niet onder verpleeghuiszorg. Extramurale zorg die wordt geleverd door verpleeg- en 
verzorgingshuizen wordt in de AGT tot verpleeg- en verzorgingshuiszorg gerekend en 
niet tot thuiszorgdiensten. De waarde van de extramurale zorg die geleverd is door 
verpleeg- en verzorgingshuizen is de laatste jaren sterk gestegen. In deze nota wordt 
ervoor gekozen om het verloop van de waarde, de prijsmutaties en de volumemutaties 
van deze extramurale zorg onder te brengen in de goederengroep thuiszorgdiensten 
van de RegKol verpleeg- en verzorgingshuizen. 

 Om de waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van goederengroepen te kunnen 
volgen, zal in deze paragraaf een indeling van de individuele zorgproducten in vier 
goederengroepen worden voorgesteld: 

 

• Verpleeghuiszorg; 
• Verzorgingshuiszorg; 
• Huishoudelijke verzorging; 
• Overige thuiszorg(diensten). 
 

De indeling van zorgproducten in deze goederengroepen zal in deze studie worden 
gebaseerd op de omschrijving van de drie instellingsvormen in NZa-beleidsregels, 
zoals aan het begin van paragraaf 2.1 beschreven is. Verpleeghuiszorg heeft 
betrekking op zorg met verblijf én behandeling. Verzorgingshuiszorg heeft betrekking 
op zorg met verblijf, maar zonder behandeling. Thuiszorg is equivalent met 
extramurale zorg, dat wil zeggen, zonder verblijf in een zorginstelling. Hieronder 
zullen de zorgproducten van de drie instellingsvormen in de vier goederengroepen 
worden ingedeeld. 

 

Huishoudelijke verzorging 

Aangezien huishoudelijke verzorging met ingang van 1 januari 2007 uit de AWBZ is 
gehaald,4 wordt deze zorg als aparte goederengroep behandeld (aangeduid als ‘hv’). 
Het gaat om de volledige functie huishoudelijke verzorging. Deze bestaat uit het 
gelijknamige individuele product huishoudelijke verzorging en uit alphahulp (NZa, 
2005c). De splitsing van de extramurale zorg in huishoudelijke verzorging en overige 
thuiszorgdiensten wordt alleen in deze nota gehanteerd. In de AGT kan deze 
tweedeling niet worden gemaakt tot de eerstvolgende revisie. In deze nota zullen de 
resultaten voor huishoudelijke verzorging en overige thuiszorgdiensten daarom ook 
worden beschreven voor de thuiszorgdiensten als geheel (par. 6.5). 

 Besloten is om deze goederengroep te laten lopen vanaf het jaar 2000. Het 
product huishoudelijke verzorging is als apart product in 2000 ingevoerd in verband 
met een nieuwe productindeling van extramurale zorg. Tot en met 1999 viel dit 
product, samen met (persoonlijke) verzorging, onder ‘huishoudelijke dagelijkse 
levensverrichtingen’ (zie Tabel A3). Deze keuze heeft tot gevolg dat alphahulp, net 
als huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen, tot en met 1999 tot overige 
thuiszorg wordt gerekend en vanaf 2000 tot de goederengroep huishoudelijke 
verzorging. 

 

4 Sinds 1 januari 2007 valt de functie huishoudelijke verzorging onder de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. De gemeente regelt vanaf dat moment de hulp bij het huishouden. 



7

Overige thuiszorgdiensten 

De overige extramurale zorg wordt ondergebracht in de goederengroep (overige) 
thuiszorgdiensten. Hieronder valt ook de extramurale zorg die geleverd wordt door 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze goederengroep is aangeduid als ‘tz’ in de 
tabellen A1-A4. 

 Dagbehandelingen werden tot en met 2003 door verpleeghuizen geleverd (zie 
Tabel A1.a) en zijn daarna gecontinueerd als een verzameling van extramurale 
producten, die onder de functie ‘Behandeling’ vallen. De toelating van een instelling 
voor dagbehandelingen is in 2004 komen te vervallen. Tot en met 2003 hadden alleen 
verpleeghuizen hiervoor een toelating. Dagbehandelingen kunnen sinds 2004 door 
elke instelling geleverd worden. Omdat dagbehandelingen qua aard zorg zonder 
verblijf zijn, wordt deze zorg hier tot de overige thuiszorgdiensten gerekend. 

 

Verzorgingshuiszorg 

Verzorgingshuizen leveren vooral verzorging met duurzaam verblijf. Omdat het gaat 
om zorg zonder behandeling wordt duurzame verzorging tot verzorgingshuiszorg 
gerekend (‘vzhz’, zie Tabel A2.a). Hetzelfde geldt voor een aantal intramurale 
zorgprestaties, zoals ‘H131 Kortdurend verblijf’ en ‘H132 Nachtverzorging’. De 
indeling van deze prestaties in verzorgingshuiszorg volgt uit een beleidsregel van de 
NZa (2005b). 

 

Verpleeghuiszorg 

Verpleeghuizen leveren verschillende soorten intramurale zorg. Verpleging met 
verblijf (in dagen) valt onder verpleeghuiszorg (‘vphz’, Tabel A1.a). Zorg ten behoeve 
van aidspatiënten en behandelingen met betrekking tot CVA (cardio-vasculaire 
aandoeningen) en niet aangeboren hersenletsel worden eveneens ondergebracht bij 
verpleeghuiszorg. Hetzelfde geldt voor de zorgtypen die in de tabellen A1.a en A4.a 
onder ‘Zorgzwaarte’ genoemd zijn, zoals zorg voor coma-, reuma- en Korsakov-
patiënten, en verpleeghuiscliënten met een verstandelijke handicap. Het gaat om zorg 
voor patiënten met een hoge tot zeer hoge zorgvraag. Deze zorg wordt ingedeeld bij 
verpleeghuiszorg, omdat deze alleen kan worden geleverd door instellingen die zijn 
toegelaten voor behandeling en verblijf (NZa, 2005d). 

 Intramurale zorgprestaties met accent op verzorging én verpleging zijn 
ingedeeld in verpleeghuiszorg (bijv. H186, H187, H188, H190). Prestaties die alleen 
mogen worden geleverd door instellingen die zijn toegelaten voor verblijf én 
behandeling zijn ook ingedeeld in verpleeghuiszorg (H180, H189). 

 Palliatieve terminale zorg, die door zowel verpleeg- als verzorgingshuizen 
worden geleverd, is multidisciplinair van aard en strekt zich uit van de behandeling 
van pijn en andere symptomen die betrekking hebben op de ziekte of aandoening van 
patiënten die in hun laatste levensfase verkeren, het behandelen van psychologische 
en sociale problemen, tot en met het begeleiden van nabestaanden in het rouwproces. 
Palliatieve zorg omvat dus behandeling, zodat besloten is om deze zorg in te delen in 
de goederengroep verpleeghuiszorg.5

5 In verpleeghuizen wordt aanzienlijk meer palliatieve zorg geleverd dan in verzorgingshuizen. In 2004 
was het aandeel gerealiseerde dagen aan palliatieve zorg in verpleeghuizen bijna 90%. 
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Indeling van kosten en opbrengsten 

Om tot een volledige beschrijving van de totale waarden van de vier goederengroepen 
te komen, dienen ook de posten onder ‘Overige kosten’ in de tabellen A1.b, A2.b en 
A4.c te worden toegewezen aan de goederengroepen. Van deze posten vormen de 
kapitaallasten (afschrijvingen, rente) van verpleeg- en verzorgingshuizen de grootste 
kostenpost. Deze kosten dienen te worden gedekt door de opbrengsten uit 
vergoedingen voor geleverde zorg. Dit geldt ook voor overige loonkosten en materiële 
kosten, waaronder energiekosten vallen. De kapitaallasten en de overige kosten van 
een instelling zijn over verpleeg- en verzorgingshuiszorg verdeeld. Dit is gedaan op 
basis van de verhouding tussen de waarden van geleverde verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg. 

 Voor extramurale zorg zijn er integrale tarieven vastgesteld, waaruit alles 
bekostigd dient te worden. Deze tarieven omvatten dus al een gedeelte aan 
kapitaallasten en overige loonkosten en materiële kosten. 

 De resterende kostenposten hebben betrekking op zorgproductie. Het gaat om 
extramurale zorg, of om een combinatie van intramurale en extramurale zorg. In het 
laatste geval is een uitsplitsing van de bedragen gemaakt naar intramurale en 
extramurale zorg (par. 2.5). De NZa-data over thuiszorginstellingen bevatten één 
restwaarde (‘Overige opbrengsten’, zie onderaan Tabel A3). Deze opbrengsten 
hebben betrekking op inkomsten uit verhuur van activa, die gefinancierd zijn met 
AWBZ-geld. 

 

2.4 Productieafspraken en realisatie 

De financiering van de AWBZ-zorg geschiedt op basis van budgetten.6 De NZa stelt 
deze budgetten voor elke instelling vast aan de hand van capaciteitsparameters (aantal 
verpleeghuisbedden en verzorgingsplaatsen), en prijs- en volumeafspraken, ook wel 
‘productieafspraken’ genoemd. Verpleeg- en verzorgingshuizen konden tot en met 
1999 niet meer produceren dan op grond van hun budget en productie-afspraken was 
toegestaan. 

 Vanaf 2000 konden instellingen extra productieafspraken maken, bijvoorbeeld 
voor het wegwerken van wachtlijsten (zie o.a. Tabel A1.b). De extra productie werd 
echter alleen vergoed als de reguliere productieafspraken volledig waren nagekomen 
(‘boter bij de vis’-principe). Deze wijze van financiering wordt op een steeds groter 
deel van de ouderenzorg toegepast. De werkelijke productie (‘realisatie’) wordt 
‘nagecalculeerd’. De nacalculatie wordt gebruikt om tarieven (beleidsregelwaarden) 
eventueel bij te stellen ten behoeve van de verdeling van budgetten over instellingen 
in het volgende jaar. 

 De NZa-bestanden bevatten gegevens over productieafspraken en realisatie. In 
principe is het dus mogelijk om waarde-, prijs- en volume-indices te berekenen voor 
beide soorten gegevens. De productieafspraken zijn voor elke instelling beschikbaar 
voor alle jaren. Dit is echter niet het geval voor de gerealiseerde productie. Het 
uitgangspunt bij de berekening van waarde-, prijs- en volume-ontwikkelingen in deze 
nota is de werkelijk gerealiseerde productie en de waarde ervan. In de volgende 
paragraaf zullen de ontbrekende realisatiegegevens worden beschreven. Deze zullen 
in paragraaf 5 in een gevoeligheidsanalyse worden behandeld. 

 

6 De financiering van zorg op basis van budgetten werd in de jaren tachtig geïntroduceerd om de kosten 
te beheersen. De Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) was in 1982 ingevoerd om de tarieven van 
instellingen en vrije beroepsbeoefenaren te regelen. Deze regelgeving is vastgelegd in ‘beleidsregels’, die 
de basis vormen voor onderhandelingen over prijs- en volumeafspraken tussen zorgaanbieders en 
verzekeraars of zorgkantoren (CTG, 1999). 
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2.5 Ontbrekende gegevens 

Gegevens over de gerealiseerde productie zijn voor thuiszorginstellingen voor alle 
jaren beschikbaar. Dit is niet het geval voor verpleeg- en verzorgingshuizen. De 
gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen zijn alleen vanaf 2004 beschikbaar. De 
NZa registreerde tot en met 2003 alleen de productieafspraken. Hierdoor ontstaat er 
onzekerheid in de waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen. Hieronder wordt een 
volledige opsomming gegeven van de ontbrekende data. In paragraaf 5.4 zal een 
gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd naar de effecten van de ontbrekende data op 
prijs- en volumeontwikkelingen. 

 

Verpleeghuizen 

• Realisatie verpleegdagen (1998 t/m 2003); 
• Aandeel van intramurale en extramurale zorg in de waarden van zorg-op-maat 

(ZOM) (2001) en ZOM Zorgvernieuwing (2002 en 2003, Tabel A1.b); 
 

Verzorgingshuizen 

• Realisatie verzorgingsdagen (1998 t/m 2003); 
• Aandeel van intramurale en extramurale zorg in overige (personele en materiële) 

kosten met betrekking tot wachtlijstmiddelen (2000, Tabel A2.b). 
 

VVT-instellingen 

• Aandeel van het aantal uren huishoudelijke verzorging in (persoonlijke) 
verzorging (1998 t/m 2004); 

• Aandeel van het aantal uren ‘persoonlijke verzorging speciaal’ in extramurale 
verpleging (2005); 

• Aandeel van verpleeg- en verzorgingshuiszorg in overige loonkosten, overige 
materiële kosten en kapitaallasten (2005 en 2006, Tabel A4.c). 

 

De waardeaandelen voor intramurale en extramurale zorg zijn nodig om de waarden 
van ZOM en van wachtlijstmiddelen in de NZa-bestanden te verdelen over de 
goederengroepen. In paragraaf 5.1 worden verdeelsleutels afgeleid en in paragraaf 5.4 
worden de effecten van variaties rond de betreffende basiswaarden op de prijs- en 
volumeontwikkelingen gekwantificeerd. 

 Tot en met 2004 bestond persoonlijke verzorging nog voor een deel uit 
huishoudelijke verzorging. Huishoudelijke verzorging kon op grond van het 
deskundigheidsniveau van de verzorgende als persoonlijke verzorging worden 
gedeclareerd (ZN, 2004; CVZ, 2006). Sinds 2005 is dit echter niet meer mogelijk. De 
verrichtingen die onder huishoudelijke en persoonlijke verzorging vallen zijn 
gescheiden (NZa, 2003; NZa, 2005c). De feitelijk geleverde zorg is nu het 
uitgangspunt bij declaraties. Op basis van de data kunnen er voor het jaar 2005 geen 
zinvolle volumemutaties worden berekend voor persoonlijke en huishoudelijke 
verzorging, omdat de definitie van het product persoonlijke verzorging is gewijzigd. 
Om voor 2005 volumemutaties te kunnen berekenen, zal een deel van de uren 
persoonlijke verzorging in 2004 bij huishoudelijke verzorging worden geteld. 

 Een soortgelijke situatie treedt op bij extramurale verpleging en ‘persoonlijke 
verzorging speciaal’ (Tabel A4.a). Het laatstgenoemde product lijkt een nieuw 
product, dat in 2006 is ingevoerd. In werkelijkheid gaat het echter om een afsplitsing 
van verpleging. Ook dit volgt uit de wijzigingen in de declaratiesystematiek. Als voor 
persoonlijke verzorging een verpleegkundige werd ingezet, mocht tot 2005 het tarief 
voor verpleging gedeclareerd worden. Vanaf 2005 dient de feitelijke zorg 



10 

gedeclareerd te worden, dat wil zeggen persoonlijke verzorging, ook al wordt de zorg 
door een verpleegkundige geleverd. Met ingang van 2006 is het zorgproduct 
‘persoonlijke verzorging speciaal’ ontworpen. Instellingen hebben hierdoor de 
mogelijkheid om zorg te declareren tegen een hoger tarief dan het verzorgingstarief. 
Verpleging moet tot en met 2005 dus worden gezien als een mix van verpleging en 
persoonlijke verzorging speciaal. Om zinvolle prijs- en volumemutaties te kunnen 
berekenen, dient een deel van de uren verpleging in 2005 te worden afgesplitst. 

 De kosten die genoemd zijn onder VVT-instellingen dienen te worden verdeeld 
over verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg voor 2005 en 2006. Sinds de invoering 
van de stichtingsbudgettering wordt er voor gefuseerde instellingen één budget 
afgegeven. In de budgetspecificatie van de NZa wordt er geen volledige uitsplitsing 
meer gemaakt van de kosten naar voormalige verpleeg- en verzorgings-huizen. De 
verdeling van overige loonkosten, materiële kosten en kapitaallasten over verpleeg- en 
verzorgingshuiszorg in 2005 en 2006 zal op een andere wijze tot stand moeten worden 
gebracht. Door de overgang naar stichtingsbudgettering treedt er onzekerheid op in de 
verdeling van de kosten naar goederengroepen. 

 

3. Vergelijking productiewaarden tussen NZa-data en NR 

 

In deze paragraaf worden de productiewaarden van de drie instellingsvormen voor de 
NZa-data vergeleken met de waarden in de NR. Het doel van deze studie is het 
afleiden van prijs- en volume-indices voor de ouderenzorg ten behoeve van de NR. 
Aangezien de waardeontwikkeling hierin het uitgangspunt vormt, is het van belang 
om na te gaan in hoeverre de waarden op grond van de NZa-gegevens en de NR op 
elkaar aansluiten. De aansluiting tussen deze waarden is van belang met het oog op 
een analyse van de verschillen tussen de prijs- en volume-indices in de NR en de in 
deze nota afgeleide indices. Deze verschillenanalyse komt in paragraaf 6.4 aan bod. 

 De vergelijking tussen de NR- en NZa-waarden heeft betrekking op de jaren 
1998 tot en met 2004. Voor 2005 en 2006 zijn er nog geen definitieve productie-
waarden bekend in de NR. Er zijn alleen ‘voorlopige’ en ‘nader voorlopige’ waarden 
beschikbaar voor verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl er nog geen afzonderlijke 
waarde is voor thuiszorginstellingen. Deze instellingen worden bij voorlopige en 
nader voorlopige cijfers tot de ‘Overige welzijnsinstellingen’ gerekend. 

 Met betrekking tot de NR kunnen twee databronnen geraadpleegd worden voor 
productiewaarden: de AGT en StatLine. De productiewaarde in de AGT komt overeen 
met de totale bedrijfsopbrengst van zorginstellingen. Deze opbrengst omvat, naast de 
opbrengst ter dekking van het (AWBZ-)budget van instellingen, ook andere 
opbrengsten.Onder deze ‘overige bedrijfsopbrengsten’ vallen subsidies, opbrengsten 
met betrekking tot kraamzorg, ouder en kindzorg en zorg in opdracht van andere 
instellingen. 

 De productiewaarden in de AGT zijn niet geschikt om met de NZa-waarden 
vergeleken te worden, omdat de NZa-data aansluiten bij het budget. StatLine geeft 
echter zowel de waarden van de budgetten voor instellingsvormen als de overige 
bedrijfsopbrengsten, zodat de waarden van het budget op basis van StatLine en de 
NZa-data met elkaar vergeleken kunnen worden. De aansluiting tussen de waarden op 
basis van de NR en de NZa-data is voor de drie instellingsvormen weergegeven in 
figuren 1 tot en met 3.7

De budgettaire waarden voor verpleeghuizen laten in Figuur 1 een goede 
aansluiting zien. Het absolute verschil tussen de NZa- en NR-waarden is in 2002 het  

 
7 Voor het jaar 1998 is er geen waarde van het budget van verpleeghuizen bekend in StatLine. 
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Figuur 1. Budget en totale bedrijfsopbrengst van verpleeghuizen (in mln Euro).

Figuur 2. Budget en totale bedrijfsopbrengst van verzorgingshuizen (in mln Euro).

Figuur 3. Budget en totale bedrijfsopbrengst van thuiszorginstellingen (in mln Euro).
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grootst (89 mln euro; procentuele afwijking t.o.v. NR-waarde: 2,1%). De procentuele 
afwijking voor de andere jaren ligt tussen 0,1% en 1,3%. Bij verzorgingshuizen 
(Figuur 2) is de aansluiting goed voor de jaren 2002, 2003 en 2004 (resp. absolute 
verschillen: 16, 3 en 47 mln euro). Voor de periode 1998-2001 is de aansluiting niet 
goed. Hiervoor kan de volgende verklaring worden gegeven. Tot 2002 werden de 
verzorgingshuizen gefinancierd uit meerdere AWBZ-subsidies en niet via één totaal 
AWBZ-budget zorgaanspraken. De NR-waarden zijn gebaseerd op de CBS-enquête 
verzorgingshuizen, waarin tot 2002 gevraagd werd naar verschillende AWBZ-
subsidies (naast andere overheidssubsidies). Uit de enquêtedata over AWBZ-subsidies 
is een totaal budget afgeleid, welke kan afwijken van het NZa-budget. Het absolute 
verschil tussen de NZa- en NR-waarden neemt in de periode 1998-2001 toe van 96 
miljoen euro in 1998 tot 167 miljoen euro in 2001 (procentuele afwijking: 3,9% in 
1998, 5,8% in 2001). 

 Bij thuiszorginstellingen (Figuur 3) is de aansluiting goed voor de laatste twee 
jaren van de reeks. Voor 1998 tot en met 2002 is de aansluiting niet goed. De 
verklaring hiervoor is dat de NR-waarden gebaseerd zijn op de CBS-thuiszorg-
enquête, waarin de vraagstelling niet naadloos aansluit op de NZa-terminologie. Het 
absolute verschil tussen de NZa- en NR-waarden ligt voor deze periode tussen 105 en 
145 miljoen euro (procentuele afwijking: 4,1% in 1998, 7,8% in 2002). 

 

4. Indexmethoden voor prijs en volume 

 

In deze paragraaf staat het ontwikkelen van indexmethoden centraal, die toegepast 
kunnen worden op het niveau van instellingsvorm en op de vier goederengroepen. 
Paragraaf 4.1 geeft een samenvatting van de richtlijnen voor de ontwikkeling van 
volume-indices voor de ouderenzorg, zoals deze beschreven zijn in het Europese 
handboek voor prijs- en volumemeting. De ontwikkeling van indexmethoden voor de 
ouderenzorg wordt beïnvloed door kenmerken van de productsamenstelling die al 
eerder waren beschreven. Deze kenmerken zullen in paragraaf 4.2 worden 
samengevat. De indexmethoden zullen in paragraaf 4.3 worden beschreven. 

 

4.1 Europese richtlijnen voor de ouderenzorg 

Het Handboek (2001) voor prijs- en volumemeting, dat door Eurostat is opgesteld in 
samenwerking met de Europese lidstaten, stelt dat volume-indices aan de volgende 
criteria zouden moeten voldoen: 

 

1. Een volume-index dient veranderingen in hoeveelheden te meten; 
2. De geproduceerde goederen of diensten dienen zoveel mogelijk te worden 

onderscheiden en de betreffende hoeveelheden zouden gewogen moeten worden 
op grond van kosten of prijs per eenheid product; 

3. Een volume-index dient te worden aangepast voor kwaliteit van productie. 
 

Het Handboek (2001, p.117) formuleert voor de zorg nog een vierde criterium: 

 

4. De hoeveelheid geleverde zorg dient te worden uitgedrukt in het aantal ‘volledige 
behandelingen’. 

 

Onder ‘volledige behandeling’ verstaat het Handboek het totale pakket aan diensten 
waaruit de zorg is opgebouwd. Hieronder vallen medische en paramedische zorg, 
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werkzaamheden in het laboratorium, hoteldiensten, etc. Dikwijls ontbreken echter de 
gegevens om een dergelijke uitsplitsing van een behandeling in deelactiviteiten te 
kunnen maken, zodat het aantal behandelingen op een andere wijze geteld dient te 
worden. Bij ziekenhuiszorg wordt voor elke diagnose-leeftijdsklasse het aantal 
ontslagen patiënten geteld (Chessa en Kleima, 2006). 

 Het concept van volledige behandeling is echter niet voor elk type zorg te 
hanteren. Bij duurzame verpleging en verzorging is het lastig om op jaarbasis het 
aantal volledige behandelingen te tellen, omdat de zorg dikwijls langdurig van aard is. 
Het Handboek (2001, p.121) stelt als mogelijke volume-eenheden het aantal patiënten 
voor, of het aantal dagen waarop zorg verleend is, uitgesplitst naar type zorg. 

 Het Handboek hanteert een driedeling met betrekking tot indexmethoden (A-, 
B- en C-methoden).8 Een methode die aan alle criteria voldoet is een A-methode. Een 
methode waarbij het volume niet is aangepast voor kwaliteit, maar wel aan criterium 2 
voldoet, is (minstens) een B-methode. Een indexmethode die niet aan criteria 2 en 3 
voldoet is doorgaans een C-methode. Om ten minste als B-methode te kunnen worden 
aangemerkt, dient een indexmethode een directe meting van output te geven. 
Inputmethoden vallen onder C-methoden; dergelijke methoden zijn binnen de 
Europese regelgeving niet meer toegestaan. 

 In hoeverre een methode als A, B of C kan worden aangemerkt, hangt af van het 
product en diens CPA-classificatie (Classification of Products by Activity, zie 
Handboek, 2001). Verpleeg- en verzorgingshuiszorg vallen onder ‘CPA 85.31 Social 
work services with accommodation’ (hieronder valt ook gehandicaptenzorg). 
Thuiszorg valt onder ‘CPA 85.32 Social work services without accommodation’. Het 
Handboek is tamelijk soepel met betrekking tot het onderscheiden van typen zorg in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Het totale aantal verpleeg- en verzorgings-dagen zou 
kunnen volstaan als B-methode (Handboek, 2001, p.121). 

 Het Handboek (2001, p. 121) is nog soepeler ten aanzien van indexmethoden 
voor thuiszorg. Het aantal verzorgde personen, ingedeeld naar type extramurale zorg, 
volstaat als A-methode. Indien geen onderscheid naar type zorg wordt gemaakt, dan 
kan van een B-methode worden gesproken. 

 

4.2 Aandachtspunten bij indexering 

 

Nieuwe en verdwijnende producten 

De ontwikkeling van een indexmethode voor de ouderenzorg wordt bemoeilijkt door 
de dynamiek van de samenstelling van de goederengroepen in de tijd. Uit de tabellen 
A1.a, A2.a en A3 blijkt dat de groepen tot en met 1999 een nagenoeg vaste 
samenstelling vertonen. Vanaf het jaar 2000 neemt het aantal producten per 
goederengroep en instellingsvorm toe. In verpleeg- en verzorgingshuizen worden, 
naast reguliere verpleging en verzorging, ook intramurale zorgprestaties en 
extramurale zorg geleverd. Vanaf 2003 laat het aantal intramurale en extramurale 
zorgproducten een sterke stijging zien. Dit geldt ook voor de omvang en diversiteit 
van extramurale zorg in de thuiszorgsector. 

 Naast intramurale zorgprestaties en extramurale zorg zijn ook palliatieve zorg 
en behandelingen ten behoeve van patiënten met cardiovasculaire aandoeningen 
(CVA), aids en niet-aangeboren hersenletsel (Tabel A1.a) in de loop der jaren als 
nieuwe zorgproducten in verpleeghuizen ingevoerd. Verder hebben instellingen de 

 
8 Het Handboek (2001, p. 4) geeft de volgende omschrijving van de drie groepen van methoden: “A 
methods: most appropriate methods; B methods: those methods which can be used in case an A method 
cannot be applied; and C methods: those methods which shall not be used.” 
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mogelijkheid om sinds 2005 productieafspraken te maken voor verpleeghuiscliënten 
met een hoge tot zeer hoge zorgvraag. Het gaat onder andere om zorg voor patiënten 
met Korsakov, chorea van Huntington, chronische ademhalingsondersteuning, reuma 
en comapatiënten (tabellen A1.a en A4.a). Het Ministerie van VWS heeft voor de 
financiering van deze zorg specifieke middelen gereserveerd (NZa, 2005d). 

 Er zijn vrijwel jaarlijks nieuwe producten bijgekomen in de goederengroepen. 
Er is hier dus geen sprake van de standaard situatie waarbij de verzameling van 
geleverde producten en diensten gelijk blijft in de tijd. Prijs- en volumemutaties 
bevatten prijzen en hoeveelheden van producten en diensten met betrekking tot het 
huidige en het voorafgaande jaar. Voor producten en diensten die in het lopende jaar 
voor het eerst worden geleverd, bestond er geen prijs in het voorafgaande jaar. Bij de 
ontwikkeling van een prijs- of volume-index zal met dit gegeven dus rekening 
gehouden moeten worden. Voor producten die niet meer worden geleverd, bestaat er 
juist geen prijs in toekomstige jaren. In deze studie is er slechts één product dat uit het 
totale zorgaanbod is verdwenen (‘multidisciplinair overleg’, zie Tabel A1.a). 

 

Splitsing en samenvoeging van producten 

In de tabellen A1-A4 zijn niet alle producten die voor het eerst verschijnen of 
wegvallen daadwerkelijk nieuwe of verdwijnende producten. Twee of meer producten 
kunnen worden geregistreerd als één product in het volgende jaar, of een product kan 
worden uitgesplitst in meerdere deelproducten. 

 Er zijn drie producten die een samenvoeging zijn van meerdere producten. 
‘Dagverzorging ouderen’ (H113, tabellen A1.a, A2.a en A3) bestond in 2003 nog uit 
een ‘personele deel’ (H134) en ‘locatie en maaltijden’ (H141). ‘Ondersteunende 
begeleiding basis’ en ‘begeleiding zelfstandig wonen vg/lg’ zijn in 2004 
samengevoegd tot ‘begeleiding’ (H121, Tabel A3). De drie poliklinische activiteiten 
in verpleeghuizen (Tabel A1.a) zijn na 2003 overgegaan in de intramurale 
zorgprestatie ‘paramedische zorg’. 

 Dagbehandelingen in verpleeghuizen zijn met ingang van 2004 geëxtra-
muraliseerd (par. 2.3). Dagbehandelingen bestaan sindsdien uit verschillende 
extramurale producten. Het gaat om behandelingen door een verpleeghuisarts en 
behandelingen voor groepen gehandicapten (H321-H330, Tabel A4.b). ‘Dagactiviteit 
ouderen extra’ (H171, Tabel A1.a) is in 2004 uitgesplitst in een somatisch deel 
(H172) en een psychogeriatrisch deel (H173). Advies, instructie en voorlichting (AIV, 
H108, Tabel A4.b) is in 2005 uitgeplitst in AIV-verpleging en AIV-preventie. De 
psychotherapeutische zorg voor volwassenen F101-F110 is in 2004 onderverdeeld in 
zorg voor volwassenen, ouderen en verslaafden (Tabel A3). 

 Een complexe situatie heeft zich voorgedaan in de extramurale zorg in 2000 
(Tabel A3). Het product ‘huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen’ (HDL) is 
uitgesplitst in ‘huishoudelijke verzorging’ (H102) en ‘verzorging’ (H103). Het 
product ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ (ADL) is uitgesplitst in 
‘verpleging’ (H104) en verzorging. Hierdoor is er sprake van overlapping, die 
gevormd wordt door verzorging. Deze uitsplitsingen zijn het gevolg van een nieuwe 
productindeling voor de extramurale zorg. 

 Ter completering van bovenstaande opsomming dienen ook de verschuivingen 
tussen producten genoemd te worden die zijn voortgekomen uit wijzigingen in de 
declaratiesystematiek met betrekking tot extramurale zorg. Dit aspect was al aan bod 
gekomen in paragraaf 2.5. In 2006 is verpleging (H104) uitgesplitst in verpleging en 
persoonlijke verzorging speciaal (H120, Tabel A4.b). Verder zijn sinds 2005 
huishoudelijke en persoonlijke verzorging gescheiden. Het aandeel huishoudelijke 
verzorging is uit persoonlijke verzorging verwijderd en valt nu volledig onder 
huishoudelijke verzorging. 
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Volume-eenheden 

Een andere complicerende factor bij de berekening van indexcijfers is dat van een 
aantal producten de eenheid van het productievolume in 2004 en 2005 is gewijzigd 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het indexeren van hoeveelheden in het 
lopende jaar ten opzichte van het voorafgaande jaar is alleen zinvol wanneer de 
eenheid waarin een productvolume in jaar t – 1 is uitgedrukt kan worden 
omgeschreven naar de volume-eenheid in jaar t. Het volume van het extramurale 
product H322 (‘Totaal kwartieren behandeling’) in de tabellen A1.a en A3 is in 2004 
uitgedrukt in kwartieren en in 2005 in uren, zodat dit geen problemen oplevert bij het 
berekenen van indexcijfers. 

 De volumes van de extramurale producten H172 en H173 (‘Dagactiviteit 
ouderen extra’, SOM resp. PG) zijn in 2004 uitgedrukt in eenheden per cliënt per 
dagdeel, terwijl het oude product H171 in 2003 is uitgedrukt in eenheden per dag 
(Tabel A1.a). In dit geval is de koppeling tussen de volume-eenheden in de twee 
opeenvolgende jaren niet te maken (het aantal cliënten is niet opgegeven in de NZa-
bestanden). Hetzelfde geldt voor het aantal dagbehandelingen in verpleeghuizen en de 
geëxtramuraliseerde producten (uitgedrukt in uren), H108 AIV en de uitgesplitste 
producten H114 AIV-verpleging en H115 AIV-preventie (Tabel A4.b). Ook 
voorlopers van de samengevoegde producten H113 Dagverzorging ouderen en H121 
Begeleiding (in Tabel A3) zijn uitgedrukt in verschillende eenheden. 

 

Overige productiegebonden kosten en opbrengsten 

Aan het eind van paragraaf 2.3 is gewezen op het voorkomen van een aantal kosten en 
opbrengsten, waarvan niet duidelijk is wat de geproduceerde hoeveelheden zijn. De 
waarde is bekend, maar prijs en hoeveelheid zijn onbekend. In sommige gevallen is 
wel duidelijk om welke producten het gaat, zoals bij zorg-op-maat (zie ook par. 2.5). 
In 2001 is er een bedrag voor zorg-op-maat bekend, maar ook hiervoor geldt dat de 
hoeveelheid geleverde intramurale en extramurale zorg met betrekking tot de 
producten H181-H185, H106 en H122-H124 niet bekend is (Tabel A1.a). Voor deze 
producten kunnen dus geen jaarlijkse volumemutaties berekend worden. De vraag is 
op welke wijze de totale waarde van deze productie in de volumemutatie verwerkt kan 
worden. In paragraaf 4.3 zal hierop worden ingegaan. 

 

Kapitaallasten en overige kosten 

Het budget van een zorginstelling is opgebouwd uit een aantal kostencomponenten. 
Hieronder vallen kosten die gekoppeld zijn aan capaciteitsparameters (erkende bedden 
en plaatsen) en variabele, productiegebonden kosten. De laatste groep kosten is 
gekoppeld aan parameters zoals opnamen, dagverpleging, polikliniekbezoeken en 
verpleeg- en verzorgingsdagen. Jaarlijks worden met zorgkantoren vooraf afspraken 
gemaakt over aantallen productie- of volume-eenheden. Daarnaast zijn in het budget 
tevens zogenaamde ‘locatiekosten’ opgenomen. Dit zijn kosten die verband houden 
met de infrastructuur van een instelling. Hieronder vallen afschrijving en rente 
(kapitaallasten). 

 De financiering van het budget vindt plaats via de tarieven die een instelling in 
rekening brengt bij het zorgkantoor in de regio of bij patiënten. Een deel van de 
opbrengst uit de vergoedingen voor verleende zorg dient om de kapitaallasten te 
dekken. Deze kosten zijn vertegenwoordigd in het budget en moeten daarom worden 
meegenomen bij het ontbinden van de totale waarde van de gerealiseerde 
zorgproductie in een prijs- en een volumecomponent. De vraag is op welke wijze de 
kapitaallasten over prijs en volume verdeeld moeten worden. 
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 Naast de kapitaallasten zijn er nog andere kosten die aan prijs en/of volume 
moeten worden toegewezen. Het gaat om overige loonkosten en materiële kosten, dat 
wil zeggen loon en materiële kosten die in principe los staan van de vaste en variabele 
kosten van verpleging en verzorging (capaciteit en dagen/verrichtingen). Onder 
materiële kosten vallen energiekosten en onroerendezaakbelasting. Onder overige 
loonkosten vallen onder andere opleidingskosten voor verpleeghuisartsen en 
leerlingen, en arbeidsmarkttoeslagen. In paragraaf 4.3 en in Bijlage B is uitgewerkt op 
welke wijze deze overige kosten en de kapitaallasten behandeld zullen worden. 

 

4.3 Indexmethoden 

De huidige indexmethoden in de NR voor de ouderenzorg zijn inputmethoden, met 
uitzondering van de thuiszorg. De volumeontwikkeling van verpleeghuiszorg wordt 
indirect afgeleid uit de waardeontwikkeling en de ontwikkeling van het loongedeelte 
van het verpleegdagtarief. Dergelijke methoden worden volgens het Handboek 
aangemerkt als C-methoden. Deze methoden zijn niet meer toegestaan, zodat nieuwe 
indexmethoden moeten worden ontwikkeld. 

 Bij de ontwikkeling van de indexmethoden dient een aantal vragen te worden 
beantwoord die in de paragrafen 4.1 en 4.2 aan de orde zijn gekomen: 

1. In welke volume-eenheden wordt de hoeveelheid geleverde zorg uitgedrukt, in 
aantal dagen of uren zorg, of in aantallen bewoners/patiënten? 

2. Op welke wijze worden de geproduceerde hoeveelheden van de verschillende 
soorten zorg gewogen bij het berekenen van een totale volume-index? 

3. Op welke wijze kunnen nieuwe en verdwijnende producten, uitgesplitste en 
samengevoegde producten, en producten waarbij de volume-eenheid verandert, 
worden meegenomen in een volume-index? 

4. Op welke wijze kunnen de overige productiegebonden kosten en opbrengsten in 
de totale volume-index worden verwerkt? 

 

Volume-eenheden 

Bij duurzame verpleging en verzorging is het aantal bewoners dat jaarlijks ontslagen 
wordt geen geschikte volumemaat. Bij het aantal patiënten als maat wordt de tijd 
waarover de zorg geleverd wordt niet meegenomen. Een bewoner die het hele jaar in 
een verzorgingshuis verzorgd wordt, zou dan minder zwaar meetellen in het 
zorgvolume dan twee bewoners die beide een half jaar, of korter, verzorgd worden. 
Het aantal patiënten of bewoners is ook geen geschikte volumemaat indien de 
hoeveelheid zorg per patiënt of bewoner van jaar tot jaar verandert. De studie door 
Chessa en Okkerse (2007) laat zien dat de hoeveelheid zorg per patiënt met 
extramurale zorg en per verpleeg- en verzorgingshuisbewoner sterk is toegenomen in 
de periode 2000-2006. 

 Voor verpleging en verzorging met verblijf wordt hier gekozen voor het aantal 
verpleeg- en verzorgingsdagen. Voor extramurale zorg is de hoeveelheid zorg in de 
NZa-data uitgedrukt in het aantal uren. Voor een aantal producten wordt afgeweken 
van deze volume-eenheden. Dagbehandelingen in verpleeghuizen (tot en met 2003) 
worden uitgedrukt in aantal behandelingen, poliklinische activiteiten in aantal 
zittingen en het merendeel van de psychotherapeutische zorg wordt uitgedrukt in het 
aantal face-to-face contacten (F101-F110, F131-F160, zie Tabel A3). 

 

Gewichten voor volumes zorgtypen 

In paragraaf 4.1 was uit het Handboek voor prijs- en volumemeting aangehaald dat de 
hoeveelheden van de verschillende soorten zorg gewogen zouden moeten worden op 
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grond van kosten of prijs per eenheid product. De gewichten, of ‘prijzen’, voor 
verpleeg- en verzorgingshuiszorg worden in deze nota samengesteld uit loon en 
materiële kosten. Deze kosten hebben een vaste component (bedden, plaatsen) en een 
variabele component (dagen, verrichtingen). 

 Kapitaallasten (afschrijvingskosten, rentekosten, huur van onroerend goed en 
erfpacht), overige loonkosten en materiële kosten (o.a. energiekosten) worden hier 
niet verwerkt in de gewichten van de intramurale zorgproducten. Energiekosten zijn 
bijvoorbeeld ook niet verwerkt in de tarieven van extramurale zorg. Deze kosten 
komen immers voor rekening van patiënten die thuis verzorgd worden. De hoogte van 
kapitaallasten wordt bepaald door keuzes over afschrijvingstermijnen en de methode 
van afschrijven. De kapitaallasten tijdens de levenscyclus van een gebouw zijn het 
hoogst vlak na de oplevering van nieuwbouw. Deze factoren hebben geen relatie met 
de hoeveelheid geleverde zorg. Daarom is in deze nota besloten om de kapitaallasten 
en de overige loonkosten en materiële kosten niet in de gewichten van de 
geproduceerde hoeveelheden te verwerken. Deze kosten komen daarom geheel in de 
prijsontwikkeling terecht. 

 Voor extramurale zorg kunnen de kapitaallasten echter niet volledig in de 
prijsontwikkeling verwerkt worden. Dit komt doordat integrale tarieven gelden voor 
de extramurale zorg. De kapitaallasten zijn in deze tarieven verwerkt. Het aandeel van 
de kapitaallasten in de tarieven van extramurale zorg is echter niet bekend. 
Instellingen zijn vrij in het omgaan met de tarieven. De NZa kan op basis van de 
nacalculatie niet afleiden welk deel van de tarieven aan kapitaallasten is toegewezen. 
De afschrijvingskosten van thuiszorginstellingen wijzen wel uit dat de kapitaallasten 
veel lager zouden moeten zijn dan bij verpleeg- en verzorgingshuizen.9 In paragraaf 
6.2 zal worden onderzocht wat het effect op de volumegroei van de ouderenzorg is 
wanneer de kapitaallasten en de overige loonkosten en materiële kosten wel in de 
gewichten van de zorgproducten worden verwerkt. 

 

Ontbinding waarde in prijs en volume 

Hieronder wordt getracht de indexmethodiek in eenvoudige termen te beschrijven. 
Een meer technische beschrijving van de prijs- en volume-index is opgenomen in 
Bijlage B. Het uitgangspunt van de methode is de totale waarde van de gerealiseerde 
zorg. Het gaat om het gedeelte van de zorg die betrekking heeft op de gebudgetteerde 
productie. Deze waarde dient te worden ontbonden in een prijs- en een 
volumecomponent. De methode is weergegeven in Figuur 4. 

 De waarde van de gerealiseerde zorg kan worden opgevat als de som van een 
‘productiegebonden deel’ en de kapitaallasten en overige loonkosten en materiële 
kosten. Het productiegebonden deel van de waarde is gelijk aan het product van het 
hiervoor gedefinieerde gewicht of ‘prijs’ en de geleverde hoeveelheid, gesommeerd 
over alle zorgproducten. De waarde van het productiegebonden deel kan in twee 
opeenvolgende jaren veranderen als gevolg van de volgende situaties: 

 

(1) De prijs en/of het volume van een bestaand product verandert in het volgende 
jaar; 

(2) Producten worden niet meer geleverd in het volgende jaar; 
(3) Er worden producten ingevoerd in het volgende jaar; 

 
9 Uit de NZa-data blijkt dat de afschrijvingskosten van verpleeg- en verzorgingshuizen in 2004 
gezamenlijk 412 miljoen euro bedroegen. De afschrijvingskosten van thuiszorginstellingen bedroegen in 
hetzelfde jaar 50 miljoen euro (bron: CBS StatLine). Dit bedrag dient nog te worden verlaagd, omdat 
kraamzorg, ouder en kindzorg en diensten van entadministraties niet in deze nota worden meegenomen. 
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(4) Er worden middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende productie, zoals 
middelen voor het reduceren van wachtlijsten en voor zorg-op-maat. 

 

Producten die onder categorie (1) vallen worden in twee opeenvolgende jaren 
geleverd; de verzameling van deze producten zal in het vervolg worden aangeduid als 
de ‘productmatch’. Voor deze producten is er een prijs bekend in beide jaren. Voor 
producten (2) en (3) is er in één van de twee jaren geen prijsinformatie beschikbaar. 
Dit heeft tot gevolg dat de producten (1)-(3) op verschillende wijze behandeld moeten 
worden. Dat geldt ook voor ‘restcategorie’ (4), aangezien van deze productie de prijs 
en het volume niet bekend zijn. De waarde van categorie (4) heeft betrekking op de 
overige (productiegebonden) kosten en opbrengsten in de tabellen A1.b, A2.b, A3 en 
A4.c. 

 
Figuur 4. Ontbinding van de totale opbrengst uit vergoedingen van verleende zorg in een prijs- 
en volumemutatie. 

De productmatch levert de grootste bijdrage tot de productiegebonden waarde; 
hieronder vallen verpleging en verzorging met duurzaam verblijf. De prijsmutatie die 
betrekking heeft op de productmatch zal genoteerd worden als Pmatch.10 De 
volumemutatie voor de productmatch wordt genoteerd als Vmatch. Deze kan direct 
worden afgeleid uit de waardemutatie Wmatch en de prijsmutatie van de productmatch 
(Vmatch = Wmatch/Pmatch). In deze nota wordt de Paasche volumemutatie (B3) in Bijlage 
B gekozen voor Vmatch en de Laspeyres prijsmutatie (B2) voor Pmatch. In paragraaf 6 
zullen de verschillen met andere prijs- en volumemutaties worden bestudeerd. 

 Eén van de aanbevelingen in het Handboek (2001, pp. 4, 34) is dat 
veranderingen in de productsamenstelling in de volume-index moeten worden 
verwerkt en niet in de prijsindex. Dit zal ook in deze nota worden gedaan.11 De 
factoren die de volumemutatie uitdrukken als gevolg van nieuwe en verdwijnende 
producten zijn in Figuur 4 genoteerd als Vnieuw en Voud (productcategorieën (2) en (3)). 

 
10 In Bijlage B is de productmatch voor jaren t – 1 en t genoteerd als Gt,t–1. Deze verzameling is gelijk aan 
de doorsnede Gt ∩ Gt–1 van de productverzamelingen Gt en Gt–1 in de jaren t en t – 1. 
11 De handleiding van de OECD over productiviteitsmeting geeft alternatieve benaderingen (OECD, 
2001, pp. 33-36), zoals het weglaten van een nieuw product in het jaar van invoering en het gebruik van 
‘reservation prices’ in het jaar voorafgaand aan de invoering van een nieuw product (‘hedonische 
benadering’). Deze benaderingen zullen in deze nota niet worden bestudeerd. 

Rest 

Waarde van de gerealiseerde zorg 

Productiegebonden waarde Kapitaallasten, 
overige loonkosten 
en materiële kosten Productmatch Oude producten Nieuwe producten

Vnieuw VoudPmatch Vmatch Pkap

VolumemutatiePrijsmutatie

Vrest
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De factoren Vnieuw en Voud zijn gelijk aan quotiënten (B4) en (B5) in Bijlage B. Deze 
quotiënten zijn gedefinieerd als waardeveranderingen ten opzichte van de 
productmatch. Zij beschrijven alleen het effect van de invoering van nieuwe 
producten en het verdwijnen van bestaande producten. In Bijlage B is vanuit 
verschillende invalshoeken aannemelijk gemaakt dat (B4) en (B5) kunnen worden 
opgevat als volumemutaties. 

 De bijdrage van de restcategorie (4) tot de volumemutatie wordt weergegeven 
als Vrest. Deze factor is gelijk aan uitdrukking (B8) in Bijlage B. Verondersteld wordt 
dat deze categorie geen invloed heeft op de prijsmutatie. Deze aanname (“impliciete 
prijsindex”) wordt in de NR tevens gevolgd bij het berekenen van de volume-
ontwikkeling van de bedrijfstak ‘Ziekenhuizen en medisch specialisten’ (Chessa en 
Kleima, 2006). In paragraaf 5.4 zullen de jaarlijkse waarden van Vrest worden 
beschreven. De verwachting is dat alleen de zorg-op-maat in 2001 een groot effect zal 
hebben op de volumemutatie. 

 Kapitaallasten en overige loonkosten en materiële kosten worden opgenomen in 
de prijsmutatie; hiertoe wordt de mutatie Pmatch bijgesteld met een factor Pkap. Deze 
factor is gelijk aan uitdrukking (B10) in Bijlage B. 

 De in Bijlage B afgeleide volumemutatie kan worden geschreven als het 
product van de vier genoemde volumefactoren: 

 

(1) VnieuwVoudVmatchVrest.

De prijsmutatie is het product van de prijsmutatie voor de productmatch en de factor 
die de ontwikkeling van de kapitaallasten en de overige loonkosten en materiële 
kosten in de tijd beschrijft: 

 

(2) PmatchPkap.

De ontbinding van de mutatie van de totale waarde van de gerealiseerde zorg in 
volumemutatie (1) en prijsmutatie (2) is in Bijlage B beschreven als uitdrukking 
(B11). 

 De berekening van prijs- en volumemutaties zal voor de goederengroepen en 
voor de ouderenzorg als geheel op dezelfde wijze worden uitgevoerd zoals hiervoor 
beschreven is. Voor de gehele ouderenzorg betekent dit dat de kapitaallasten en de 
overige loonkosten en materiële kosten van verpleeg- en verzorgingshuizen samen in 
de term Pkap worden verwerkt. De argumenten voor deze keuze waren beschreven 
onder het kopje ‘Gewichten voor volumes zorgtypen’ in deze paragraaf. Indien de 
kapitaallasten en overige kosten in de gewichten of ‘prijzen’ van de zorgproducten 
worden verwerkt, dan komen deze kosten in de gewichten van de volumemutaties van 
de goederengroepen terecht. Men krijgt dan een andere uitdrukking voor de 
volumemutatie van de gehele ouderenzorg. Deze is in Bijlage B afgeleid als 
uitdrukking (B15) voor de productmatch. De volumemutatie die voor de gehele 
ouderenzorg in deze nota gehanteerd wordt is uitdrukking (B12). In paragraaf 6.2 
zullen de resultaten van beide benaderingen worden vergeleken. 

 Ter afsluiting van deze paragraaf zullen nog een aantal problemen worden 
besproken die in paragraaf 4.2 zijn genoemd. Een product waarvan de volume-
eenheid in jaar t verandert, zal worden behandeld als een nieuw product in jaar t en als 
een verdwijnend product in jaar t – 1. Een product wordt in de productmatch 
opgenomen indien de eenheden door een transformatie aan elkaar kunnen worden 
gelijkgesteld. 



20 

 In de paragrafen 2.5 en 4.2 werd genoemd dat door declaratiewijzigingen het 
product persoonlijke verzorging in 2004 en 2005 niet hetzelfde is. Hetzelfde geldt 
voor extramurale verpleging in 2005 en 2006. In 2006 is een deel van de uren 
verpleging ondergebracht bij ‘persoonlijke verzorging speciaal’. De volumemutaties 
voor de productmatch dienen in deze gevallen te worden aangepast, omdat het tarief 
van een product dat is uitgesplitst in jaar t niet als gewicht kan worden gebruikt voor 
de geproduceerde hoeveelheid van het product dat in jaar t – 1 nog niet was 
uitgesplitst. Daarom moet een deel van de productie in jaar t – 1 worden afgesplitst. 
De aangepaste volumemutaties voor de twee genoemde gevallen zijn in paragraaf B.5 
van Bijlage B afgeleid. 

 Het is belangrijk om op te merken dat een deel van de uren persoonlijke 
verzorging niet alleen voor 2004 moet worden afgesplitst, maar ook voor alle 
voorgaande jaren. De reden hiervan is dat huishoudelijke en persoonlijke verzorging 
tot verschillende goederengroepen worden gerekend. De aangepaste volumemutaties 
van huishoudelijke verzorging en de overige thuiszorgdiensten zijn in paragraaf B.5 
uitgewerkt. In het geval van verpleging en persoonlijke verzorging speciaal is het niet 
nodig om tot en met 2004 een deel van de uren verpleging af te splitsen. Extramurale 
verpleging is tot en met 2005 als hetzelfde product geregistreerd en wordt tot dezelfde 
goederengroep gerekend als persoonlijke verzorging speciaal (overige thuiszorg-
diensten). 

 

5. Resultaten 

5.1 Waarden voor ontbrekende gegevens 

In deze paragraaf worden waarden afgeleid voor de in paragraaf 2.5 genoemde 
gegevens die in de NZa-bestanden ontbreken. Deze aanvullende waarden zijn nodig 
om de realisaties en de wegingsfactoren voor de prijs- en volume-indices van alle 
producten te kunnen berekenen. In de paragrafen 5.2 en 5.3 worden op grond hiervan 
het waardeverloop, de prijs- en de volumeontwikkelingen van de goederengroepen en 
de instellingsvormen beschreven. 

 

Gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen 1998-2003 

Aangezien waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen in deze nota gebaseerd zijn op de 
werkelijke productie (realisatie), moeten waarden voor de gerealiseerde verpleeg- en 
verzorgingsdagen met duurzaam verblijf worden afgeleid voor de jaren 1998 tot en 
met 2003. Dit zijn de twee grootste zorgproducten qua aandeel in de totale waarde. 
Omdat voor 2004, 2005 en 2006 zowel productieafspraken als realisaties beschikbaar 
zijn, is het mogelijk om naar de verhouding van de twee aantallen te kijken. De 
verhouding tussen het aantal gerealiseerde verpleegdagen en de productieafspraken 
ligt in 2004-2006 vrijwel constant rond 0,992. Dit geldt ook voor verzorgingsdagen; 
de genoemde verhouding is ongeveer 0,986. In deze studie wordt het aantal 
gerealiseerde verpleegdagen gesteld op 99,2% van de productieafspraken voor de 
gehele periode 1998-2003. Het aantal gerealiseerde verzorgingsdagen wordt voor deze 
jaren gelijkgesteld aan 98,6% van de productieafspraken. 

 

Aandeel intramurale en extramurale zorg in zorg-op-maat 

In 2001 is voor ongeveer 480 miljoen euro aan zorg-op-maat gerealiseerd. Dit bedrag 
dient te worden uitgesplitst in een intramuraal en een extramuraal deel. Het aandeel 
van de waarde van de intramurale zorgprestaties in de totale waarde van zorg-op-maat 
is gelijk aan 82,4% in 2002 en aan 81% in 2003. In deze studie wordt het 
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waardeaandeel voor 2001 gelijkgesteld aan het aandeel in 2002 (82,4%). Het 
waardeaandeel van de intramurale zorgprestaties in Zorgvernieuwing is gelijkgesteld 
aan 82,4% in 2002 en aan 81% in 2003. 

 

Aandeel intramurale en extramurale zorg in wachtlijstmiddelen verzorgingshuizen 

De overige personele en materiële kosten met betrekking tot wachtlijst-middelen van 
verzorgingshuizen in 2000 dienen eveneens te worden uitgesplitst in een intramuraal 
en een extramuraal deel. Het aandeel van verzorgingshuiszorg is gelijkgesteld aan het 
aandeel van de waarde van de intramurale zorgprestaties in de totale waarde van de 
intramurale zorgprestaties en de extramurale zorg van verzorginsghuizen in 2000, 
welke gelijk is aan 63,8%. 

 

Verschuiving van persoonlijke naar huishoudelijke verzorging 

Sinds 2005 zijn persoonlijke en huishoudelijke verzorging gescheiden. Een deel van 
de uren persoonlijke verzorging dient te worden afgesplitst en moet worden opgeteld 
bij huishoudelijke verzorging. Volgens een rapport van Zorgverzekeraars Nederland is 
dit aandeel ongeveer 25% (ZN, 2004, p.12). Deze waarde zal ook hier worden 
gehanteerd en zal voor alle jaren tot en met 2004 worden gekozen. 

 

Persoonlijke verzorging speciaal 

In 2006 is een deel van de uren extramurale verpleging afgesplitst en als ‘persoonlijke 
verzorging speciaal’ gedeclareerd. Om de volumemutatie in 2006 te berekenen, dient 
een deel van de uren verpleging in 2005 te worden afgesplitst. Er zijn geen bronnen 
bekend over het aandeel van persoonlijke verzorging speciaal in verpleging in 2005. 
Bij gebrek aan informatie wordt het aandeel in 2005 in deze nota gelijkgesteld aan het 
aandeel in 2006 (14%). 

 

Kapitaallasten en overige kosten in 2005 en 2006 

Vanwege fusies tussen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg-instellingen in 
2005 dienen de overige loonkosten en materiële kosten, en de kapitaallasten in 2005 
en 2006 te worden uitgesplitst in een deel verpleeghuiszorg en een deel 
verzorgingshuiszorg. In deze studie worden hiertoe de waardeaandelen gebruikt voor 
het jaar 2004. De waardeaandelen van verpleeghuiszorg in de overige loonkosten en 
materiële kosten zijn respectievelijk gelijk aan 96,5% en 42,2% in 2004. Het aandeel 
van verpleeghuiszorg in de kapitaallasten van verpleeg- en verzorgingshuizen in 2004 
is 41,8%. 

 

5.2 Prijs- en volume-indices van goederengroepen 

Met de basiswaarden van de in de vorige subparagraaf behandelde ontbrekende 
gegevens zijn de waarden van de gerealiseerde zorg van de vier goederengroepen 
berekend. Deze zijn weergegeven in Figuur 5 en in Tabel C van Bijlage C. In Tabel C 
zijn deze bedragen ook uitgesplitst naar instellingsvorm. Figuur 5 laat zien dat de 
waarde van verpleeghuiszorg sterk gestegen is. De toename is het grootst in 2001, die 
sterk wordt beïnvloed door de 480 miljoen euro aan zorg-op-maat. Ook in eerdere 
jaren werd zorg-op-maat geleverd, maar pas in 2001 werden de subsidies voor zorg-
op-maat aan de AWBZ-budgetten van verpleeghuizen toegevoegd. De zorg-op-maat 
tot 2001 wordt niet in deze nota meegenomen, omdat de zorg in deze nota is beperkt 
tot AWBZ-gefinancierde zorg. De zorg-op-maat in 2000 is wel meegenomen in de 
studie van Chessa en Okkerse (2007). 
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 Ook de waarden van huishoudelijke verzorging en van de overige thuiszorg-
diensten zijn sterk gestegen. De waardedaling van de overige thuiszorgdiensten in 
2000 is te verklaren uit de invoering van huishoudelijke verzorging als aparte 
goederengroep. De waarde van verzorgingshuiszorg stijgt minder snel en blijft vanaf 
2002 vrijwel gelijk. 

 
Figuur 5. Waarden (in mln euro) van verpleeghuiszorg (vphz), verzorgingshuiszorg (vzhz),
huishoudelijke verzorging (hv) en overige thuiszorgdiensten (tz). De waardebedragen staan in
de onderste rijen van de subtabellen in Tabel C (Bijlage C).

Bron: NZa, CBS.
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De waarden van de vier goederengroepen zijn vervolgens uitgesplitst in prijs- 
en volumeontwikkelingen volgens de methode die in paragraaf 4.3 en Bijlage B 
beschreven is. Aangezien volume-index (1) een ingewikkelder structuur heeft dan 
prijsindex (2), is het eenvoudiger om eerst de prijsmutatie te berekenen en vervolgens 
de volumemutatie af te leiden uit de waardemutatie. 

 De waarde-, prijs- en volumemutaties voor de jaren 1999 tot en met 2006 zijn 
weergegeven in Tabel D in Bijlage D. De mutaties zijn berekend voor de vier 
goederengroepen, voor de instellingsvormen (t/m 2004) en voor de goederengroepen 
uitgesplitst naar instellingsvorm. De prijsontwikkeling (kettingindex) van de vier 
goederengroepen is weergegeven in Figuur 6. De prijsindex is voor alle goederen-
groepen voor het jaar 2000 op 100 gesteld, omdat in dat jaar huishoudelijke 
verzorging als aparte goederengroep is geïntroduceerd. 

 Opmerkelijk is het prijsverloop van huishoudelijke verzorging ten opzichte van 
de rest van de thuiszorgdiensten. De sterke stijging in 2001 en 2002 wordt gevolgd 
door een minder sterke stijging en uiteindelijk sterke prijsdalingen in 2005 en 2006. 
Vooral de prijsdaling in 2006 is opvallend te noemen (5,5%). De daling in 2005 en 
2006 gaat gepaard met sterke volumestijgingen (Figuur 7). In tegenstelling tot 
huishoudelijke verzorging laten de overige thuiszorgdiensten in 2005 en 2006 sterke 
prijsstijgingen zien (zie ook Tabel D). Gemiddeld genomen is de prijsstijging het 
grootst voor de overige thuiszorgdiensten (4,1% per jaar na 2000) en het laagst voor 
verpleeghuiszorg en huishoudelijke verzorging (2,7% per jaar na 2000). 

 De verschillen in prijsmutatie tussen instellingsvormen binnen dezelfde 
goederengroep (Tabel D) zijn voor een deel te verklaren uit verschillen in de 
samenstelling van de goederengroepen tussen instellingsvormen. Verder kunnen 
verschillen in de ontwikkeling van kapitaallasten en overige kosten, zoals 
energiekosten, tussen verpleeg- en verzorgingshuizen de prijsmutaties beïnvloeden. 
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Figuur 6. Kettingindices voor de vier goederengroepen op basis van de Laspeyres prijsmutaties
van de jaarlijkse productmatch.

Bron: NZa, CBS.
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Figuur 7 toont de volumeontwikkelingen van de vier goederengroepen. De 
opmerkingen ten aanzien van verpleeghuiszorg en thuiszorgdiensten die in het kader 
van de waardeontwikkeling (Figuur 5) geplaatst waren, gelden ook voor het volume. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het volume van verpleeghuiszorg in 2005 en 
2006 weer sterker is gaan groeien. De verlening van zorg aan cliënten met een hoge 
zorgvraag, zoals reuma- en Korsakovpatiënten, heeft sterk bijgedragen aan de 
volumegroei in deze jaren. De gemiddelde jaarlijkse volumegroei is het grootst voor 
huishoudelijke verzorging (9,8% per jaar na 2000), gevolgd door de overige 
thuiszorgdiensten (9,7% per jaar). Het volume aan verpleeghuiszorg is met 6,2% per 
jaar gegroeid sinds 2000. Het volume aan verzorgingshuiszorg is echter gemiddeld 
met 1,6% per jaar gedaald na 2000. De sterke volumedaling voor de overige 
thuiszorgdiensten in 2000 wordt veroorzaakt door de toewijzing van het product 
huishoudelijke verzorging aan de gelijknamige goederengroep. De volumedaling 
wordt versterkt door het afsplitsen van een deel van de uren persoonlijke verzorging, 
dat naar huishoudelijke verzorging is verschoven. 

 
Figuur 7. Volumeontwikkelingen van de vier goederengroepen.

Bron: NZa, CBS.
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 De geleverde verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen laat in 2004 een bijzonder 
hoge volumemutatie zien (Tabel D). De hoge waarde wordt veroorzaakt door het feit 
dat er in 2003 erg weinig verpleeghuiszorg geleverd is (zie ook de waarden in Tabel 
C). Hierdoor valt de relatieve stijging in 2004 fors uit. Uit de waarde-, prijs- en 
volumemutaties van de totale verpleeghuiszorg blijkt echter dat het gewicht van de 
verpleeghuiszorg in verzorgingshuizen vrij klein is. 

 
5.3 Prijs- en volume-indices voor instellingsvormen 

In deze paragraaf worden de waarde-, prijs- en volumeontwikkelingen voor de 
instellingsvormen getoond. Het verloop van de waarden is weergegeven in Figuur 8, 
de prijsontwikkelingen in Figuur 9 en de volumeontwikkelingen in Figuur 10. De 
jaarlijkse waarde-, prijs- en volumemutaties staan in Tabel D (kolom ‘Totaal’). 

 De totale waarde van de AWBZ-gefinancierde ouderenzorg is gestegen van 6,7 
miljard euro in 1998 naar 11,9 miljard euro in 2006 (Figuur 8). Dit betekent dat de 
uitgaven met gemiddeld 7,5% per jaar zijn gestegen. Het totale volume van de 
ouderenzorg is met gemiddeld 4,2% per jaar gegroeid. De prijs is dus met ruim 3% 
per jaar gestegen in de periode 1998-2006. 

 
Figuur 8. Waarde (mln euro) van de gerealiseerde zorg voor verpleeghuizen (VPH), verzorgingshuizen
(VZH), thuiszorginstellingen (TZ) en voor de drie instellingsvormen samen (VVT). De waarden staan in
de kolommen 'Totaal' van de subtabellen in Bijlage C.

Bron: NZa, CBS.
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Figuur 9. Prijsontwikkeling van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en van
de drie instellingsvormen samen.

Bron: NZa, CBS.
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 In Figuur 9 valt op dat de prijsstijging van de totale ouderenzorg is afgevlakt. 
De prijsdaling van de goederengroep huishoudelijke verzorging in 2005 en 2006 en de 
afvlakkende prijsstijging van verpleeg- en verzorgingshuiszorg zijn voor deze 
ontwikkeling verantwoordelijk (Figuur 6). 

 De totale volumegroei is sterk beïnvloed door de toevoeging van de zorg-op-
maatsubsidies aan de budgetten van verpleeghuizen in 2001 en door de verlening van 
zorg aan cliënten met een hoge zorgvraag (Figuur 10). Deze zwaardere zorg is vooral 
in 2006 sterk gegroeid. De volumedaling voor verpleeghuizen in 2004 is het gevolg 
van de extramuralisering van dagbehandelingen. 

 
Figuur 10. Volumeontwikkeling van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en van
de drie instellingsvormen samen.

Bron: NZa, CBS.
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5.4 Effect van onzekerheden 

In deze paragraaf worden de onzekerheden als gevolg van de in paragraaf 2.5 
beschreven ontbrekende gegevens behandeld en zullen de effecten op de prijs- en 
volume-indices van de goederengroepen en voor de ouderenzorg als geheel worden 
gekwantificeerd. In Tabel 2 zijn de basiswaarden van de ontbrekende gegevens, zoals 
deze zijn vastgesteld in paragraaf 5.1, en variaties rond de basiswaarden weergegeven. 
Voor basiswaarden groter dan 95% is een variatie van 0,5 procentpunt naar boven en 
0,5 procentpunt naar beneden doorgerekend. Voor de overige onzekerheden is een 
ruimere marge gehanteerd (±2,5 procentpunt). Voor onzekerheidsbronnen die 
betrekking hebben op meerdere jaren wordt aangenomen dat voor alle jaren dezelfde 
waarde geldt. Bijvoorbeeld, de maximale waarde voor het aantal gerealiseerde 
verpleegdagen, als percentage van de productieafspraken, is voor alle jaren in de 
periode 1998-2003 op 99,7% gesteld. 

 De variaties in Tabel 2 hebben nauwelijks effect op de prijs- en 
volumeontwikkeling van de ouderenzorg als geheel. Het effect op de prijsmutaties 
bedraagt enkele honderdsten van een procentpunt. De enige onzekerheden die effect 
hebben, zijn de gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen in 1998-2003 en het 
aandeel van de uren huishoudelijke verzorging binnen persoonlijke verzorging tot en 
met 2004. Er is geen onzekerheid in de totale omvang van de kapitaallasten, de 
overige loonkosten en de overige materiële kosten, zodat deze geen effect hebben op 
de prijsmutatie van de ouderenzorg als geheel. De onzekerheid heeft betrekking op het 
aandeel van verpleeg- en verzorgingshuiszorg in deze kosten, zodat er wel een effect 
is op de prijsmutaties van verpleeg- en verzorgingshuiszorg in 2005. 
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Tabel 2. Basiswaarden van de ontbrekende gegevens en variaties voor de gevoeligheidsanalyse.

basis laag hoog

Verpleeghuizen
Realisatie verpleegdagen (als % van afspraken) 1998-2003 99,2% 98,7% 99,7%
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorg-op-maat 2001 82,4% 79,9% 84,9%
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorgvernieuwing 2002 82,4% 79,9% 84,9%
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorgvernieuwing 2003 81,0% 78,5% 83,5%

Verzorgingshuizen
Realisatie verzorgingsdagen (als % van afspraken) 1998-2003 98,6% 98,1% 99,1%
Aandeel intramurale zorg in ov. kosten wachtlijstmiddelen 2000 63,8% 61,3% 66,3%

VVT-instellingen
Aandeel uren huishoudelijke verzorging in persoonlijke verzorging t/m 2004 25,0% 22,5% 27,5%
Aandeel uren 'persoonlijke verzorging speciaal' in verpleging 2005 14,0% 11,5% 16,5%
Aandeel verpleeghuiszorg in overige loonkosten 2005, 2006 96,5% 96,0% 97,0%
Aandeel verpleeghuiszorg in overige materiële kosten 2005, 2006 42,2% 39,7% 44,7%
Aandeel verpleeghuiszorg in kapitaallasten 2005, 2006 41,8% 39,3% 44,3%

De gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen, en het aandeel van 
huishoudelijke verzorging binnen persoonlijke verzorging zijn tevens de enige 
onzekerheden die invloed hebben op de volumeontwikkeling van de totale 
ouderenzorg. De variant ‘hoog’ voor het aantal gerealiseerde verpleegdagen leidt tot 
een daling van de volumemutatie in 2004 met 0,17 procentpunt ten opzichte van de 
basiswaarden. Dezelfde variant voor het aantal verzorgingsdagen in 1998-2003 leidt 
tot een daling van de volumemutatie in 2004 met 0,12 procentpunt. Voor de jaren 
1998-2003 blijven de effecten beperkt tot enkele honderdsten van een procentpunt. De 
variant ‘laag’ in Tabel 2 geeft een omgekeerd effect (stijging van de volumemutaties 
i.p.v. daling). De overige onzekerheden hebben geen effect op de volumeontwikkeling 
van de ouderenzorg als geheel, maar wel op het niveau van de goederengroepen. 

 Binnen de goederengroepen treden sterkere verschuivingen op. Tabel 3 geeft de 
grootte en de richting van de verschillen weer ten opzichte van de prijs- en 
volumemutaties voor drie goederengroepen onder de basiswaarden in Tabel 2. De 
verschillen hebben betrekking op de variant ‘hoog’. De variant ‘laag’ geeft vrijwel 
dezelfde verschillen in tegengestelde richting. 

 
Tabel 3. Afwijkingen, in procentpunten, ten opzichte van de prijs- en volumemutaties van de goederengroepen en de gehele 
ouderenzorg onder de basiswaarden. De afwijkingen hebben betrekking op de waarden 'hoog' in Tabel 2. Alleen de grootste 
afwijking is gegeven, met erachter het betreffende jaar.

Verpleeghuizen (effect op volumemutatie)
Realisatie verpleegdagen (als % van afspraken) 1998-2003 -0,41% 2004 -0,17% 2004
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorg-op-maat 2001 +0,46% 2001 -0,85% 2001
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorgvernieuwing 2002 -0,05% 2003 +0,09% 2003
Aandeel intramurale zorg in waarde Zorgvernieuwing 2003 +0,06% 2003 -0,11% 2003

Verzorgingshuizen (effect op volumemutatie)
Realisatie verzorgingsdagen (als % van afspraken) 1998-2003 -0,48% 2004 -0,12% 2004
Aandeel intramurale zorg in ov. kosten wachtlijstmiddelen 2000 -0,03% 2001 +0,05% 2001

VVT-instellingen (effect op volumemutatie)
Aandeel uren huishoudelijke verzorging in persoonlijke verzorging t/m 2004 +1,14% 2005 +0,09% 2005
Aandeel uren 'persoonlijke verzorging speciaal' in verpleging 2005 -0,01% 2006 -0,00% 2006

VVT-instellingen (effect op prijsmutatie)
Aandeel verpleeghuiszorg in overige loonkosten 2005, 2006    0,00% 2006 -0,01% 2006
Aandeel verpleeghuiszorg in overige materiële kosten 2005, 2006 +0,16% 2005 -0,24% 2005
Aandeel verpleeghuiszorg in kapitaallasten 2005, 2006 +0,59% 2005 -0,91% 2005

vphz vzhz tz (excl. hv) VVT
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 Het grootste effect op de volumemutatie wordt veroorzaakt door het variëren 
van het aandeel van de uren huishoudelijke verzorging in persoonlijke verzorging. 
Indien het aandeel wordt verhoogd van de basiswaarde van 25% naar 27,5%, dan valt 
de volumemutatie van de overige thuiszorgdiensten 1,14 procentpunt hoger uit in 
2005. De volumemutatie van huishoudelijke verzorging komt dan 1,89 procentpunt 
lager te liggen (niet opgenomen in Tabel 3). Aangezien deze effecten betrekking 
hebben op een verschuiving tussen twee goederengroepen blijft het effect op de 
extramurale zorg als geheel beperkt tot enkele tienden van een procentpunt. De 
volumemutatie van de gehele ouderenzorg zou 0,09 procentpunt hoger uitvallen. 
Variatie van het aandeel van de uren ‘persoonlijke verzorging speciaal’ binnen 
verpleging in 2005 heeft nauwelijks effect op de prijs- en volumemutatie in 2006. Dit 
komt doordat de tarieven van de twee producten in 2006 vrijwel gelijk zijn. 

 Duidelijke verschuivingen treden verder op bij de gerealiseerde verpleeg- en 
verzorgingsdagen. De effecten op de volumemutaties zijn groter op het niveau van 
goederengroep dan voor de ouderenzorg als geheel, omdat deze onzekerheid geen 
effect heeft op de thuiszorgdiensten. Hierdoor wordt het effect van onzekerheid op de 
volumemutatie van de gehele ouderenzorg gedempt. De verdeling van de waarde van 
zorg-op-maat in 2001 over intramurale en extramurale zorg geeft ook duidelijke 
verschuivingen, in dit geval binnen de verpleeghuiszorg en de overige thuiszorg-
diensten. Dit is toe te schrijven aan de hoge waarde van zorg-op-maat. 

 Het grootste effect op de prijsmutaties van de goederengroepen wordt 
veroorzaakt door het variëren van het aandeel van verpleeg- en verzorgingshuiszorg in 
de kapitaallasten van 2005. De effecten van de variaties in de overige onzekerheden 
liggen vrijwel allemaal in de orde van enkele honderdsten van een procentpunt. 
Variaties in de gerealiseerde verpleeg- en verzorgingsdagen hebben een geringe 
invloed op de prijsmutaties van verpleeg- en verzorgingshuiszorg. De effecten op de 
prijsmutaties worden veroorzaakt door lichte veranderingen in de gewichten van de 
prijsindices van de intramurale zorgproducten. Variaties in het aandeel van 
intramurale zorg in de waarde van zorg-op-maat, Zorgvernieuwing en 
wachtlijstmiddelen van verzorgingshuizen hebben eveneens geringe effecten op de 
prijsmutaties van verpleeg- en verzorgingshuiszorg.12 

In Tabel 3 is de goederengroep huishoudelijke verzorging niet opgenomen. Op 
basis van de voorgestelde goederengroepindeling heeft alleen de variatie in het 
aandeel van de uren huishoudelijke verzorging binnen persoonlijke verzorging effect 
op de prijs- en volumemutaties van deze goederengroep. Zorg-op-maat heeft geen 
betrekking op alphahulpverlening en huishoudelijke verzorging. Het effect van de 
variatie in het aandeel van extramurale zorg in overige kosten met betrekking tot 
wachtlijstmiddelen van verzorgingshuizen in 2000 is te verwaarlozen. Het effect van 
deze onzekerheid op de volumemutatie van overige thuiszorgdiensten is namelijk erg 
klein (Tabel 3). Bovendien was er in 2000 een klein aantal uren huishoudelijke 
verzorging verleend en werd er geen alphahulp verstrekt. 

 Uit de waarde van de ‘restproductie’ (categorie (4) in par.4.3) is de factor Vrest in 
uitdrukking (1) van de volumemutatie berekend. De prijzen en de geproduceerde 
hoeveelheden hiervan zijn niet bekend. Van de restproductie was verondersteld dat 
deze alleen de volume-index beïnvloedt. Het is daarom niet ondenkbaar dat ook Vrest 
aan onzekerheid onderhevig is. 
 
12 Zorg-op-maat, Zorgvernieuwing (verpleeghuizen) en wachtlijstmiddelen (verzorgingshuizen) vallen 
onder de ‘restproductie’ (par.4.3). Aangenomen was dat deze productie alleen effect heeft op de 
volumeontwikkeling. Variaties in de waardeaandelen van intramurale zorg in de hiervoor genoemde extra 
middelen hebben echter wèl effect op de prijsontwikkeling van verpleeg- en verzorgingshuis-zorg. Dit 
komt doordat het aandeel van kapitaallasten, overige loonkosten en materiële kosten in de totale waarde 
van verpleeg- en verzorgingshuiszorg verandert. Een verlaging van het waardeaandeel van intramurale 
zorg in bijvoorbeeld zorg-op-maat verhoogt de prijs van intramurale zorg. De kapitaallasten en overige 
kosten moeten worden verdeeld over een lagere productiegebonden waarde. 
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 Tabel 4 toont de factor Vrest en het effect ervan op de volumemutaties voor de 
gehele ouderenzorg in de periode 1999-2006. Indien Vrest gelijk is aan 1, dan hebben 
de overige productiegebonden kosten en opbrengsten geen invloed op de volume-
mutatie. De invloed is het grootst in 2001 en 2002, wat grotendeels veroorzaakt wordt 
door de invoering van zorg-op-maat in 2001. Dit effect werkt door in 2002, omdat de 
gegevens over zorg-op-maat voor dat jaar bekend zijn en daardoor niet meer tot de 
restcategorie behoren. Voor de overige jaren is de waarde van Vrest kleiner. In 2004 
zorgen de overige kosten en opbrengsten echter nog voor een negatieve bijdrage van 
bijna twee procentpunten op de volumemutatie. Dit komt door het wegvallen van 
wachtlijstmiddelen en middelen voor zorgvernieuwing in verpleeghuizen. Men moet 
daarom rekening houden met een bijdrage van de restproductie aan de onzekerheid in 
de prijs- en volumemutaties van 2001 en 2002, en in mindere mate van 2004. 

 
Tabel 4. De factor V rest in de volumemutatie van de gehele ouderenzorg. Het effect ervan op
de volumemutaties is getoond door de overige kosten- en opbrengstposten uit de productiegebonden
waarde weg te laten en ook hiervoor de volumemutaties te berekenen ("excl. restwaarde").

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

V_rest 0,989 1,006 1,061 0,933 0,996 0,981 1,000 1,001

Vol.mutatie 99,79 102,50 113,12 104,63 104,15 102,56 102,57 104,96
(prod.geb.waarde)
Vol.mutatie 100,93 101,85 106,66 112,11 104,53 104,54 102,57 104,90
(excl. restwaarde)

6. Discussie 

6.1 Groei ouderenzorg in perspectief 

De in paragraaf 4.3 beschreven indexmethode voor prijs- en volumeontwikkeling is in 
paragraaf 5 toegepast op de NZa-gegevens met betrekking tot de ouderenzorg. De 
resultaten laten een sterke volumegroei zien voor de ouderenzorg als geheel. De 
gemiddelde jaarlijkse volumegroei over de periode 1998-2006 bedraagt 4,2%. Sterke 
bijdragen tot de groei van de ouderenzorg worden geleverd door de ontwikkeling van 
de extramurale zorg, de zorg-op-maat in verpleeghuizen in 2001 en de zorg voor 
verpleeghuiscliënten met een hoge zorgvraag (reuma, Korsakov, aids, etc.). 

 De volumeontwikkelingen tussen de vier goederengroepen laten grote 
verschillen zien. De gemiddelde jaarlijkse volumegroei ten opzichte van 2000 is het 
sterkst voor huishoudelijke verzorging (9,8%), gevolgd door de overige thuiszorg-
diensten (9,7%) en verpleeghuiszorg (6,2%), terwijl het volume aan verzorgings-
huiszorg met 1,6% per jaar is gedaald. 

 De volumedaling van verzorgingshuiszorg hangt samen met de invoering van 
de zorg-op-maat, die voor het grootste deel bestaat uit aanvullende verpleeghuiszorg 
in verzorgingshuizen. Een deel van de verzorgingshuiscapaciteit is omgebouwd naar 
verpleegunits. Daarnaast is er sprake van sluiting (CVZ, 2006). De daling van het 
volume volgt de ontwikkeling van het aantal verzorgingsdagen. De volumedaling van 
verzorgingshuiszorg gaat verder gepaard met een sterke groei van het aantal uren 
persoonlijke en huishoudelijke verzorging in de extramurale zorg (Tabel 5). Het 
aandeel van de extramurale zorg in de totale volumegroei van de ouderenzorg is 
hierdoor toegenomen. 
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 Ondanks de verschuiving van 25% van de uren van het product persoonlijke 
verzorging naar huishoudelijke verzorging tot en met 2004 daalt het totale aantal uren 
van de volledige functie persoonlijke verzorging in 2005. Het percentage van 25% is 
gebaseerd op een rapport van Zorgverzekeraars Nederland (ZN, 2004). Mogelijk is dit 
percentage te laag. Het aantal uren persoonlijke verzorging in 2005 zou zijn gestegen 
bij een aandeel huishoudelijke verzorging van 35% of meer. 

 Het volume van verpleeghuiszorg groeit sneller dan het aantal verpleegdagen in 
verpleeghuizen (Tabel 5). De zorg-op-maat in 2001 en de zorg die in 2006 geleverd is 
aan cliënten met een hoge zorgvraag hebben sterk bijgedragen aan de totale 
volumegroei van verpleeghuiszorg. Zo groeide de verpleeghuiszorg in 2006 met 
6,2%, terwijl het aantal verpleegdagen in verpleeghuizen met 2,6% groeide. 

 
Tabel 5. Volumeontwikkeling van een aantal afzonderlijke zorgproducten, 2000 = 100.

Verpleegdagena) Verzorgingsdagenb) Uren verplegingc) Uren pers. verz.c) Uren huish. verz.d)

2000 (abs.) 20.803.590 39.254.943 6.053.610 16.048.174 34.406.180

2000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2001 102,00 99,86 128,48 132,50 113,09
2002 104,04 98,64 171,39 150,55 125,30
2003 106,36 97,35 192,22 161,91 133,23
2004 108,51 95,12 210,43 166,19 135,11
2005 111,32 93,62 221,84 149,53 147,64
2006 114,19 91,40 202,36 170,05 156,15

a) In verpleeghuizen, excl. voorzieningencentra; b) Duurzaam verblijf in verzorgingshuizen; c) Extramuraal; inclusief zwaardere zorg,
zoals 24-uurs beschikbaarheid en verzorging en verpleging voor bijzondere doelgroepen; d) Inclusief alphahulp.

Bron: NZa.

Verder valt op dat zowel het aantal verpleegdagen in verpleeghuizen als het 
aantal uren extramurale verpleging gestegen is. Het aantal uren verpleging is in de 
periode 2000-2006 sneller gestegen dan het aantal verpleegdagen in verpleeghuizen. 
Ook in dit opzicht heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van intramurale naar 
extramurale zorg. De daling van het aantal uren extramurale verpleging in 2006 komt 
doordat een deel van de uren verpleging sinds 2006 als ‘persoonlijke verzorging 
speciaal’ wordt gedeclareerd. Dit product behoort tot de functie persoonlijke 
verzorging. 

 In Figuur 11 is de volumegroei van de ouderenzorg afgezet tegen het aantal 65-
plussers in de bevolking.13 Dit is gedaan vanaf 2001, omdat de zorg-op-maat in 2000 
niet is meegenomen. Daardoor is het moeilijk om een goede vergelijking te maken 
tussen de volumegroei in 2001 en de vergrijzing. Het aantal 65-plussers is in de jaren 
2001-2006 met gemiddeld 1,5% per jaar toegenomen. In deze periode is de 
ouderenzorg met 3,8% gegroeid. 
 Naast de vergrijzing zijn er andere factoren die aan de volumegroei van de 
ouderenzorg hebben bijgedragen. Het aantal patiënten met extramurale zorg is sterk 
gegroeid.14 Er zijn verschillende oorzaken voor deze toename. Steeds meer ouderen 
geven er de voorkeur aan om langer thuis te blijven wonen en daar verzorgd te 
worden. In de periode 2000-2003 is bovendien het aantal personen op de wachtlijst 
voor extramurale zorg met bijna 35.000 afgenomen (de Groot en van Hilten, 2006). 
 
13 De statistieken over de bevolkingssamenstelling geven de situatie weer op 1 januari van elk jaar. De 
groei van het aantal 65-plussers in jaar t is berekend door het aantal op 1 januari van jaar t + 1 te delen 
door het aantal op 1 januari van jaar t. (Bron: CBS) 
14 Het aantal 65-plussers met extramurale zorg steeg in de periode 1999-2006 van 380.930 naar 492.287. 
Het aantal bewoners (65-plussers) van verpleeghuizen steeg van 51.458 naar 57.872, terwijl het aantal 
bewoners van verzorgingshuizen daalde van 106.282 naar 92.810. De aantallen bewoners hebben 
betrekking op 31 december van 1999 en 2006 (Bron: CAK-BZ, CBS). 
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Verder kunnen epidemiologische factoren een bijdrage hebben geleverd aan de 
toename van het aantal patiënten, maar er zijn geen data bekend over bijvoorbeeld 
incidentie van ziekten. 
 Verder is de hoeveelheid geleverde zorg per patiënt of bewoner sterk 
toegenomen. Het volume per patiënt met extramurale zorg is in de periode 2001-2006 
met ongeveer 5% per jaar gegroeid en het volume per bewoner van een verpleeg- of 
verzorgingshuis is met ongeveer 2% per jaar gegroeid (zie ook Chessa en Okkerse 
(2007)). 
 
Figuur 11. Ontwikkeling van het volume van de gehele ouderenzorg afgezet tegen de ontwikkeling van het
aantal 65-plussers in de bevolking.

Bron: CBS, NZa.
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In Figuur 12 wordt de volumeontwikkeling van de ouderenzorg vergeleken met 

die van de ziekenhuiszorg en de economische groei. De volumegroei van zorg door 
ziekenhuizen en medisch specialisten is nagenoeg constant in de periode 2001-2006 
(5% per jaar).15 De ouderenzorg vertoont in 2004 en 2005 een minder sterke groei. In 
die jaren is de volumegroei van verpleeghuiszorg achtergebleven in vergelijking met 
voorgaande jaren en 2006. De volumegroei van de zorg lag in de laatste vijf jaar ruim 
boven de economische groei (1,4% per jaar). 

Figuur 12. Volumeontwikkeling van de ouderenzorg en van zorg door ziekenhuizen en medisch
specialisten, vergeleken met de economische groei.

Bron: CBS, NZa.

2001 = 100

95

100

105

110

115

120

125

130

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ouderenzorg Ziekenhuizen en medisch specialisten Gehele economie

 

15 Voor het jaar 2006 is in deze nota de LMR-index gekozen. Overige data, zoals polikliniekbezoeken, 
ontbraken ten tijde van het schrijven van de nota. 
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 De gemiddelde jaarlijkse prijsstijging voor de gehele ouderenzorg is 3,3% in de 
periode 2001-2005 (Figuur 13). Deze stijging is iets groter dan voor ziekenhuizen en 
medisch specialisten (3%). De inflatie was gemiddeld 2,1% per jaar.16 

Figuur 13. Prijsontwikkeling van de ouderenzorg, zorg door ziekenhuizen en medisch specialisten
en de CPI. De prijsmutatie van zorg door ziekenhuizen en specialisten voor 2006 is nog niet bekend.

Bron: CBS, NZa.
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6.2 Vergelijking met andere indexmethoden 

De resultaten in deze nota zijn beschreven voor één specifieke methode, die uitgaat 
van Laspeyres prijsindex (B2) en Paasche volume-index (B3) voor de productmatch. 
In deze nota is ook bestudeerd in hoeverre de resultaten afwijken voor andere 
methoden. Daarbij zijn drie methodische aspecten gevarieerd: (1) type methode, (2) 
kostengewichten, (3) basisjaar. In deze paragraaf worden de resultaten samengevat 
voor achtereenvolgens een Paasche prijsindex en een Laspeyres volume-index voor de 
productmatch (1), kostengewichten waarbij de kapitaallasten en de overige loonkosten 
en materiële kosten wel worden meegenomen (2) en een vast basisjaar in plaats van 
een variabel jaar, zoals in deze nota gedaan is (t – 1). Deze drie aspecten zijn 
afzonderlijk bestudeerd. 

 De Paasche prijs- en de Laspeyres volumemutaties voor de productmatch 
verschillen nauwelijks van de in deze nota gekozen indexmethoden. Voor de gehele 
ouderenzorg zijn de verschillen enkele honderdsten van een procentpunt. Alleen voor 
2003 zijn de verschillen groter, namelijk 0,2 procentpunt. De Paasche prijsmutatie en 
de Laspeyres volumemutatie voor 2006 kunnen niet berekend worden, omdat de 
tarieven van verpleging en persoonlijke verzorging speciaal van 2005 niet bekend 
zijn. Persoonlijke verzorging speciaal was nog niet ingevoerd en verpleging bestond 
in 2005 nog uit persoonlijke verzorging speciaal. Bij de Paasche volumemutatie van 
2006 is dit probleem niet aanwezig, omdat daarin de tarieven van 2006 worden 
gebruikt als weging van de geproduceerde hoeveelheden. In deze nota wordt daarom 
de voorkeur gegeven aan een Paasche volume-index. Deze is werkbaarder in situaties 
waarin producten worden uitgesplitst. 

 De geproduceerde hoeveelheden van de zorgproducten worden in de volume-
indices gewogen op basis van loonkosten en materiële kosten. Kapitaallasten en een 
deel van de loonkosten en materiële kosten, waaronder energiekosten, zijn niet in de 
 
16 Inflatie is de prijsverandering volgens de consumentenprijsindex (CPI). Deze heeft in deze nota 
betrekking op alle huishoudens. (Bron: CBS StatLine) 
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gewichten verwerkt. Redenen voor deze keuze waren in paragraaf 4.3 gegeven. De 
hoogte van kapitaallasten wordt bijvoorbeeld bepaald door factoren die geen verband 
hebben met de hoeveelheid geleverde zorg. Energiekosten die worden gemaakt bij 
patiënten die thuis worden verzorgd zijn voor rekening van de patiënt. Daarom is 
besloten om de energiekosten van verpleeg- en verzorgingshuizen volledig in de 
prijsindex te verwerken. 

 Interessant blijft evengoed de vraag in hoeverre de resultaten verschillen in 
vergelijking met de methode waarbij de kapitaallasten en de overige loonkosten en 
materiële kosten wel in de gewichten worden verwerkt. In de alternatieve methode 
worden de kapitaallasten van een goederengroep op basis van de waardeaandelen over 
de afzonderlijke producten binnen die groep verdeeld (zie uitdrukking (B14)). 

 Op het niveau van de goederengroepen geven beide methoden dezelfde 
resultaten. In de alternatieve methode worden de gewichten van de producten met 
dezelfde factor voor kapitaallasten en overige kosten vermenigvuldigd. Deze kosten 
komen daarom geheel in de prijsindex terecht. De resultaten verschillen wel voor de 
gehele ouderenzorg, omdat de kapitaallasten en overige kosten verschillen tussen de 
goederengroepen. De volumemutaties van de goederengroepen krijgen daarom in de 
alternatieve methode andere gewichten dan in de methode die in deze nota gekozen is. 
Figuur 14 toont de volumeontwikkelingen voor de twee methoden. De jaarlijkse 
volumegroei is voor de alternatieve methode gemiddeld ongeveer 0,4 procentpunt 
lager. Dit komt doordat de kapitaallasten en overige loonkosten en materiële kosten 
bij extramurale zorg lager zijn dan bij verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Hierdoor 
weegt de sterkere volumegroei van de extramurale zorg minder zwaar in de volume-
ontwikkeling van de gehele ouderenzorg. 

 De prijs- en volumeontwikkelingen in deze nota zijn afgeleid door prijs- en 
volumemutaties tussen twee opeenvolgende jaren te berekenen. Een andere 
mogelijkheid is te indexeren volgens een vast gekozen basisjaar, door bijvoorbeeld de 
prijs- en volume-indices van elk jaar te berekenen ten opzichte van 1998 als basisjaar. 
Dergelijke methoden zijn hier niet gekozen omdat veranderingen in de productmatch 
niet goed kunnen worden meegenomen. Aangezien het basisjaar vast is, kunnen 
producten die na het basisjaar zijn ingevoerd nooit in de productmatch terechtkomen. 
Producten die in de toekomst wegvallen, kunnen wel goed behandeld worden; zulke 
producten worden dan niet meer tot de productmatch gerekend. 

 
Figuur 14. Volumeontwikkeling van de gehele ouderenzorg vergeleken met de methode waarin
de kapitaallasten, de overige loonkosten en materiële kosten wel in de kostengewichten van de 
zorgproducten zijn verwerkt.

Bron: NZa, CBS.
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De volumemutaties voor de methode met 1998 als vast basisjaar laten bij 
verpleeg- en verzorgingshuiszorg voor een aantal jaren verschillen zien van enkele 
tienden van een procentpunt. Bij extramurale zorg geeft het werken met een vast 
basisjaar meer problemen. Indien 1998 als vast basisjaar wordt gekozen, dan bestaat 
de productmatch vanaf 2000 uit slechts drie producten. Dit kleine aantal wordt 
veroorzaakt door de veranderingen in productdefinities in 2000. Verder zijn er in de 
extramurale zorg veel nieuwe producten bijgekomen na 2001. De verschillen in de 
volumemutaties kunnen voor de extramurale zorg beduidend groter zijn, afhankelijk 
van het gekozen vaste basisjaar. 

 

6.3 Vergelijking met externe bronnen 

De resultaten in paragraaf 5 zijn vergeleken met een studie van Prismant (Dell en 
Vandermeulen, 2005). Deze studie geeft gemiddelde groeicijfers voor het 
productievolume van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg over de 
periode 1998-2002. In de studie van Prismant wordt het volume berekend door een 
weging uit te voeren van een aantal geselecteerde producten. Voor verpleeghuizen, 
bijvoorbeeld, zijn deze ‘productie-indicatoren’ verpleegdagen en dagbehandelings-
dagen. Extramurale producten worden niet meegenomen als productie-indicatoren bij 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarom is in deze nota besloten om de resultaten van 
de Prismant-studie te vergelijken met de volumemutaties van de goederengroepen 
verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorgdiensten (incl. huishoudelijke 
verzorging). 

 De resultaten van de Prismant-studie laten een beduidend lagere volumegroei 
zien voor elk van de drie goederengroepen. Voor verpleeghuiszorg komt Prismant tot 
een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van 1,0% over 1998-2002, tegen 5,8% in deze 
nota. Voor verzorgingshuiszorg komt Prismant tot een gemiddelde daling van 0,6%, 
tegen een daling van 0,2% in deze nota. Voor de thuiszorg komt Prismant tot een 
gemiddelde volumestijging van 4,1%, tegen 8,4% in deze nota (zie ook Figuur 15, 
par.6.5). 

 Het verschil voor verpleeghuiszorg is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat 
de zorg-op-maat niet tot de productie-indicatoren van de Prismant-studie is gerekend. 
Als dit inderdaad het geval is, dan wordt de sterke volumegroei van verpleeghuiszorg 
in 2001 sterk onderschat. Een indicatie voor het verschil tussen de twee studies kan 
worden verkregen door te kijken naar de ontwikkeling van het totale aantal 
verpleegdagen in verpleeghuizen. De stijging van het aantal dagen in 2002, inclusief 
verpleegdagen in voorzieningen-centra, bedraagt 5,2% ten opzichte van 1998, dat wil 
zeggen een gemiddelde jaarlijkse stijging van 1,3%. Deze stijging komt in de buurt 
van de 1% groei in de Prismant-studie voor verpleeghuiszorg. 

 Het verschil tussen de twee studies bij verzorgingshuiszorg is vrij klein (0,4%). 
De productie-indicatoren die door Prismant gebruikt zijn, sluiten goed aan op de 
producten in de NZa-bestanden. Prismant maakt gebruik van aantal bewoners in plaats 
van verzorgingsdagen en van een ander wegingsschema. 

 Het verschil tussen de gemiddelde groei voor de thuiszorgdiensten, zoals 
berekend door Prismant en in deze nota, is erg groot. Het is onduidelijk wat de 
Prismant-studie onder ‘uren thuiszorg’ verstaat, in het bijzonder welke producten 
hiertoe gerekend worden. De NZa-gegevens laten zien dat de 4,1% stijging in de 
Prismant-studie niet te rijmen valt met de volumeontwikkeling van een aantal grote 
extramurale producten (zie ook Tabel 5, par.6.1). 
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6.4 Verschillenanalyse 

Het doel van deze studie is het ontwikkelen van nieuwe indexmethoden voor de prijs- 
en volumeontwikkeling van de ouderenzorg. De huidige indexmethoden in de NR 
voldoen niet aan de criteria in het Handboek voor prijs- en volumemeting dat door 
Eurostat is opgesteld (m.u.v. de thuiszorgdiensten). Het is interessant om de resultaten 
van de in deze nota beschreven indexmethoden met de huidige prijs- en 
volumeontwikkelingen in de NR (AGT) te vergelijken. Een verschillenanalyse is 
bovendien vereist in het kader van de implementatie van een nieuwe indexmethode. 

 In Tabel 6 zijn de waarde-, prijs- en volumemutaties op basis van de hier 
beschreven indexmethoden en de AGT naast elkaar gezet. Dit is gedaan voor de 
goederengroepen verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en de thuiszorgdiensten, en 
ook voor de ouderenzorg als geheel. De goederengroep huishoudelijke verzorging en 
de overige thuiszorgdiensten zijn in Tabel 6 samengevoegd tot één goederengroep 
(zoals in de AGT). De vergelijking is gedaan voor de jaren 1999 tot en met 2004. 
Voor 2005 en 2006 zijn er nog geen definitieve cijfers beschikbaar. 

 In Tabel 6 zijn er grote verschillen te zien in de waardemutaties voor de twee 
methoden. Dit komt vooral doordat de AGT-waarden betrekking hebben op de totale 
zorg, terwijl de hier berekende waarden betrekking hebben op AWBZ-gefinancierde 
zorg. In deze nota zijn de ‘overige bedrijfsopbrengsten’ niet meegenomen (par. 3). Uit 
paragraaf 3 bleek verder dat de waarden van de budgetten op basis van de CBS-
enquêtes en op grond van de NZa-gegevens duidelijke verschillen te zien geven voor 
bepaalde jaren. Het gebruik van verschillende bronnen kan daarom ook bijdragen tot 
verschillen in waardemutaties voor de twee methoden. 

 
Tabel 6. Waarde-, prijs- en volumemutaties voor verpleeghuiszorg (vphz), verzorgingshuiszorg (vzhz) en
thuiszorgdiensten (tz+hv), inclusief huishoudelijke verzorging, op basis van de AGT en de hier beschreven
indexmethode ('nota'). De mutaties zijn ook gegeven voor de gehele ouderenzorg (VVT).

AGT nota AGT nota AGT nota AGT nota

waarde 104,1 103,5 105,1 104,3 105,5 104,4 104,8 104,0
1999 prijs 104,1 104,0 102,9 105,6 103,0 103,1 103,4 104,2

volume 100,0 99,6 102,1 98,8 102,5 101,2 101,4 99,8

waarde 106,1 103,9 105,2 105,5 114,0 112,9 107,9 106,6
2000 prijs 104,8 102,5 103,8 105,6 111,1 107,4 106,2 104,0

volume 101,3 101,4 101,4 99,9 102,6 105,2 101,6 102,5

waarde 112,8 122,3 105,8 104,8 113,6 127,3 110,7 117,3
2001 prijs 104,0 102,9 104,0 103,2 106,4 108,3 104,7 103,7

volume 108,4 118,9 101,7 101,5 106,8 117,5 105,7 113,1

waarde 111,9 110,3 113,2 106,8 117,0 118,2 113,8 111,4
2002 prijs 105,7 105,9 109,9 108,0 108,3 107,1 107,8 106,4

volume 105,9 104,2 103,0 98,9 108,0 110,4 105,5 104,6

waarde 106,5 107,4 105,9 101,0 117,6 111,8 109,6 106,7
2003 prijs 106,0 102,6 101,9 105,3 104,0 101,4 104,1 102,4

volume 100,4 104,7 104,0 95,9 113,1 110,3 105,3 104,2

waarde 100,6 104,5 103,4 99,8 98,2 111,3 100,7 105,2
2004 prijs 100,0 103,6 105,7 101,8 99,9 103,2 101,7 102,5

volume 100,6 100,8 97,9 98,0 98,3 107,9 99,0 102,6

Bron: CBS, NZa.

 vphz      vzhz      tz + hv       VVT

De volumemutaties voor verpleeghuiszorg vertonen, met uitzondering van 2001 
en 2003, kleine verschillen. Het grote verschil voor 2001 wordt veroorzaakt doordat 
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de zorg-op-maat in deze nota pas vanaf 2001 is meegenomen. Tot en met 2000 viel 
deze zorg nog buiten de AWBZ. Indien de zorg-op-maat voor 2000 wordt 
meegenomen, dan wordt de volumemutatie in 2001 gelijk aan 106,7 (Chessa en 
Okkerse, 2007). Deze waarde komt een stuk dichter bij de mutatie in de AGT. Op 
basis van de AGT groeit het volume aan verpleeghuiszorg nauwelijks in 2003. De 
lichte volumestijging in 2003 volgens de AGT sluit niet aan bij de ontwikkeling van 
de twee hoofdtypen verpleeghuiszorg in 2003. Het aantal verpleegdagen in 
verpleeghuizen steeg in 2003 met 2,2% ten opzichte van 2002, terwijl het aantal 
verpleegdagen in verzorgingshuizen met 10,9% steeg. 

 De verschillen in de volumemutaties voor de andere twee goederengroepen zijn 
groter. De overige bedrijfsopbrengsten van verzorgingshuizen zijn tot en met 2001 
vrij laag. De verschillen in de waarde- en volumemutaties zijn voor deze jaren daarom 
niet zo groot. De verschillen zijn aanzienlijk vanaf 2002; in dat jaar nemen de overige 
bedrijfsopbrengsten sterk toe (Figuur 2, par. 3). De volumereeks op basis van de AGT 
is echter wel opmerkelijk te noemen. Het volume groeit namelijk tot en met 2003, 
hetgeen niet aansluit bij de daling van het aantal verzorgingsdagen met duurzaam 
verblijf (Tabel 5). 

 De overige bedrijfsopbrengsten voor thuiszorginstellingen zijn relatief groot 
(Figuur 3, par. 3). Dit kan de grote verschillen in de waardemutaties tussen de twee 
methoden voor een deel verklaren. Verder kunnen verschillen in de definiëring van 
goederengroepen de mutaties beïnvloeden. De verschillen in de waardemutaties 
werken sterker door in de volumemutaties dan in de prijsmutaties. Mogelijk is de 
afwijking tussen de prijsmutaties voor de gebudgetteerde zorg en de overige 
bedrijfsopbrengsten kleiner dan de afwijking tussen de volumemutaties.  

 De ouderenzorg als geheel laat veel minder sterke verschillen zien. Dit is 
voornamelijk het gevolg van elkaar deels opheffende verschillen over de drie 
goederengroepen. Op basis van het aandeel van de toegevoegde waarde van de 
ouderenzorg in het BBP zou men dan voorzichtig kunnen stellen dat het effect van het 
verschil tussen de twee indexmethoden op de economische groei klein zal zijn. Het 
aandeel van de ouderenzorg in het BBP is bijvoorbeeld 1,5% in 2001.17 Het effect op 
de economische groei in 2002 blijft daarmee beperkt tot ruim 0,01 procentpunt. Bij 
deze verschillenanalyse dient te worden benadrukt dat het erg lastig is om mutaties te 
vergelijken, omdat in deze nota alleen AWBZ-zorg is beschreven. 

 

6.5 Aanvullende opmerkingen m.b.t. de AGT 

In deze nota is tot en met 2004 een driedeling gehanteerd voor de instellingsvormen 
binnen de ouderenzorg. De zorgproducten die door deze bedrijfstakken geleverd 
worden, zijn in vier goederengroepen ingedeeld. Tabel 1 in paragraaf 2.3 laat zien dat 
verpleeg- en verzorgingshuizen worden samengevoegd tot één RegKol in de AGT en 
dat er drie goederengroepen zijn gedefinieerd. De functie huishoudelijke verzorging 
valt in de AGT onder de goederengroep thuiszorgdiensten. 

 Het bovenstaande impliceert dat de resultaten in deze nota voor verpleeg- en 
verzorgingshuizen moeten worden gecombineerd tot één prijs- en één volume-
ontwikkeling voor de gezamenlijke RegKol in de AGT. Hetzelfde dient te worden 
gedaan voor huishoudelijke verzorging en de overige thuiszorgdiensten. De prijs- en 
volumemutaties voor de gecombineerde RegKols en goederengroepen kunnen volgens 
dezelfde indexmethode worden verkregen. De prijsmutaties kunnen worden berekend 
door de productmatch van de afzonderlijke RegKols (of goederengroepen) samen te 

 
17 Het waardeaandeel van de ouderenzorg in het BBP van 2001 dient in de AGT als weging voor de 
volumemutatie van de ouderenzorg in 2002 (t.o.v. 2001). 
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voegen.18 De aldus verkregen prijsmutaties dienen voor verpleeg- en 
verzorgingshuizen te worden aangepast met de som van de kapitaallasten, de overige 
loonkosten en materiële kosten van de twee instellingsvormen. 

 De prijs- en volumeontwikkeling voor huishoudelijke verzorging en overige 
thuiszorgdiensten gezamenlijk is weergegeven in Figuur 15; de prijs- en 
volumeontwikkeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen samen staat in Figuur 16. 
Aangezien de overige thuiszorgdiensten een groter waardeaandeel hebben dan de 
goederengroep huishoudelijke verzorging, liggen de prijs- en volumemutaties van de 
gecombineerde goederengroep dichter bij de prijs- en volumemutaties van de overige 
thuiszorgdiensten. Deze opmerking kan ook voor Figuur 16 gemaakt worden. Het 
waardeaandeel van verpleeghuizen is groter dan het waardeaandeel van 
verzorgingshuizen. 

 
Figuur 15. Prijs- en volumeontwikkeling voor thuiszorgdiensten (incl. huishoudelijke verzorging).

Bron: NZa, CBS.
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Figuur 16. Prijs- en volumeontwikkeling voor verpleeg- en verzorgingshuizen samen.

Bron: NZa, CBS.
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18 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de productiegegevens m.b.t. huishoudelijke alphahulp niet meer 
als twee gescheiden reeksen dienen te worden behandeld, maar als één reeks voor de gehele periode 
1998-2006. Tot en met 1999 wordt alphahulp namelijk tot de overige thuiszorgdiensten gerekend en 
vanaf 2000 tot de goederengroep huishoudelijke verzorging. 
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De resultaten in deze nota bieden de mogelijkheid om in de AGT voor elke 
RegKol aparte waarde-, prijs- en volumemutaties van de goederengroepen op te 
nemen. Voor 2005 en 2006 zijn echter alleen de mutaties voor de instellingsvormen 
gezamenlijk berekend als gevolg van de stichtingsbudgettering en de fusies tussen 
instellingen. Voor deze twee jaren is een uitsplitsing voorgesteld op basis van NZa-
gegevens over de toelating van instellingen voor de functies behandeling en verblijf. 
Dit voorstel wordt bij Nationale Rekeningen nader uitgewerkt en geïmplementeerd. 

 

6.6 Slotopmerkingen 

In paragraaf 4.1 zijn de Europese richtlijnen beschreven waaraan een indexmethode 
voor de ouderenzorg dient te voldoen om ten minste als B-methode te kunnen worden 
aangemerkt. Op basis van de NZa-gegevens kan voor de goederengroepen een groot 
aantal individuele producten worden onderscheiden. Van elk afzonderlijk product is 
een prijs of tarief bekend, die tot stand komt in het kader van de Wet Tarieven 
Gezondheidszorg. De tarieven bestaan onder andere uit loonkosten en materiële 
kosten. Voor verpleeg- en verzorgingsdagen zijn deze kosten gebaseerd op 
capaciteitsparameters (bedden, plaatsen) en aantal verpleeg- en verzorgingsdagen. 
Door de mate van detail in de NZa-gegevens kan worden voldaan aan voorwaarden 1 
en 2 in paragraaf 4.1. Hierdoor kan volume-index (1) als B-methode worden gezien 
voor verpleeg- en verzorgingshuiszorg en als A-methode voor huishoudelijke 
verzorging en de overige thuiszorgdiensten. 

 De hier beschreven indexmethoden kunnen dus als een duidelijke verbetering 
van de huidige methoden worden gezien. Er zijn echter nog punten waarop de nieuwe 
methoden verbeterd kunnen worden. Hierbij kan worden gedacht aan verdere 
productdifferentiaties, zoals een onderverdeling van intramurale verpleeg- en 
verzorgingsdagen naar kamergrootte. In de huidige methode ontbreekt tevens de 
eventuele inzet van nieuwe technologie. Inzet van nieuwe hulpmiddelen, bijvoorbeeld 
voor het uittrekken van steunkousen, kan betekenen dat minder uren nodig zijn om de 
zorg te verlenen. De huidige volumemaat (aantal uren) dient te worden aangepast, 
omdat de inzet van nieuwe hulpmiddelen anders als een volumedaling zou worden 
gemeten. Verder zou het accent bij de volumemeting kunnen worden verlegd naar een 
‘outcome’-maat, zoals de gezondheidstoestand van patiënten in de toekomst. 
Gegevens ontbreken echter nog om al deze aanpassingen te kunnen doorvoeren. 

 Het advies van de quality assurance, die is ingevuld door de Werkgroep Zorg, is 
de methode te implementeren in de NR met ingang van verslagjaar 2005. De nieuwe 
indices zullen ook geïmplementeerd worden in de zorgrekeningen met ingang van het 
jaar 2000. Dit besluit is 17 september 2007 genomen door de Werkgroep Zorg. 

 Ten slotte nog iets over de continuïteit van de levering van de data en het in 
gebruik nemen van de methode. Afgesproken is dat de NZa verdere productiecijfers 
aan het CBS levert zodra deze beschikbaar zijn. De methode zal in productie gaan en 
onderhouden worden door de Zorgalliantie. Daartoe zal de Zorgalliantie de 
beschikking krijgen over het Excel-bestand waarin de productiedata van de NZa 
ingevoerd worden en de berekening van de volumecijfers wordt uitgevoerd. Bij het 
bestand zal een overdrachtsdocument met toelichting worden gevoegd. 

 

Dankwoord 

Bijzondere dank gaat uit naar de Nederlandse Zorgautoriteit voor het leveren van de 
gegevens en voor het verstrekken van aanvullende informatie hierover. 
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Productsamenstelling en goederengroepindeling 
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Tabel A1.a. Producten verpleeghuizen. (Voetnoten staan onderaan Tabel A1.b)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Goed.grp

Verpleegdagen
Totaal verpleegdagen excl. voorzieningen-centrum vphz
Verpleegdagen voorzieningen-centrum vphz

Dagbehandelingen
Totaal dagbehandelingen tz

Aanvullende verpleging en dagbehandelingen
Aanvullende verpleegdagen PG (1 vphz
Aanvullende verpleegdagen somatisch vphz
Aanvullende dagbehandelingen PG tz
Aanvullende dagbehandelingen somatisch tz

Poliklinische activiteiten
E001-zittingen vphz
E002-verrichtingen vphz
E004-zittingen vphz

Gerealiseerde dagen CVA vphz

Gerealiseerde dagen PTZ (palliat. termin. zorg) V&V vphz

Gerealiseerde dagen t.b.v. aids patiënten vphz

Niet aangeboren hersenletsel vphz

Zorgzwaarte
Dagen t.b.v. comapatiënten vphz
Dagen chronische ademhalingsondersteuning vphz
Dagen Chorea van Huntington vphz
Dagen reuma vphz

Intramurale zorgprestaties
Tot. Dgn. VPH-zorg in VZH: Individueel (9 H183 vphz
Tot. Dgn. VPH-zorg in VZH: Groepsverzorging H184 vphz
Tot. Dgn. VPH-zorg in VZH: Combinatie vphz
Tot. Nachten nachtverpleging in het verpleeghuis H181 H180 V&V vphz
Tot. dgn. kortdurend verblijf H131 V&V vzhz
Tot. nachten nachtverzorging H132 V&V vzhz
Tot. aanv. dgn. inst. met verblijf V&V vzhz
Tot. dgn. aanvullende zorg somatisch H186 V&V vphz
Tot. dgn. aanv. zorg psychogeriatrisch H187 V&V vphz
Tot. dgn. comb. ind./grpg. aanv. zorg H188 V&V vphz
Tot. aanv. dgn. inst. met beh. en verbl. H189 V&V vphz
Tot. dgn. aanv. zorg acc. psy. probl. H190 V&V vphz
Paramedische zorg H191 V&V vphz

Extramuraal
Multidisciplinair overleg (9 H182 tz
Verpleging Extra H123 H128 V&V tz
Verzorging Extra H122 H127 V&V tz
Begeleiding Extra H124 H129 V&V tz
Gespecialiseerde verpleging H106 H106 V&V tz
Alphahulpverlening (p/u.) H101 H125 V&V hv
Huishoudelijke verzorging (p/u.) H102 H102 V&V hv
Verzorging (p/u.) H103 H126 V&V tz
Verpleging (p/u.) H104 H104 V&V tz
Gespec. verzorging/Activerende thuiszorg (p/u.) H105 H130 V&V tz
Advies/instructie/voorlichting (p/mw.p/u.) H108 H108(8 V&V (6 tz
Begeleiding (p/u.) H121 H121 V&V tz
Dagverzorging ouderen: Personele deel (dag.dl.) H134 H113 (3 V&V tz
Dagverzorging ouderen: Locatie en maaltijden (dag.dl.) H141 H113 (3 V&V tz
Voedingsvoorlichting & dieetadvisering (p/mw.p/u.) H161 H161 tz
Dagactiviteit Ouderen Extra (dagdl.): SOM H171 H172 (4 V&V tz
Dagactiviteit Ouderen Extra (dagdl.): PG H171 H173 (4 V&V tz
Vervoer dagverzorging (toeslag) H603 H625 (5 V&V tz
Vervoer dagbehandeling (toeslag) H604 H625 (5 V&V tz
Tot. uitlening van een verpleegartikel H109 V&V tz
Tot. toesl. reisk. arts H322/H323 H321 V&V tz
Tot. kwartieren behand. (vph-arts) H322 V&V(8 tz
Tot. kwartieren behand. vg (vg.arts) H323 tz
Tot. behand.ct.(aan huis) H507 V&V (7 tz
Tot. dagdl. dagactiv. lg H518 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact. lg H624 V&V tz
Tot. dagdl. dagactiv. vg kind basis H519 V&V tz
Tot. toesl. reisk. zorgvlnr. H507/H515 H626 V&V tz
Tot. wkn. anti-decub. matr. sterk dyn. H703 V&V tz
Deelt. volwass. psychotherapeutisch 6-8u (p/clt.p/ct.) F476 tz
Tot. f-to-fct. volw. nwe. inschrijving F101 V&V tz
Tot. f-to-fct. volw. intake F102 V&V tz
Tot. f-to-fct. volw. onderzoek F103 V&V tz
Tot. f-to-fct. volw. beh./beg. F106 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen nwe. inschr. F131 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen intake F132 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen onderzoek F133 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen behand./beg. F136 V&V tz
Tot. f-to-f grpsct. ouderen beh./beg F137 V&V tz
Tot. f-to-fct. toesl. oud. buiten inst. F140 V&V tz
Tot. uren activ. psych. thuiszorg F121 V&V tz
Tot. uren gespecialiseerde begeleiding F123 V&V tz
Tot. uren dagactiviteit GGZ-LZA F125 V&V tz
Tot. cont. ouderen telefon. beh./beg. F222 V&V tz
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Tabel A1.b. Componenten waaruit de totale productiewaarde van verpleeghuizen is opgebouwd.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Goed.grp

Verpleegdagen (loon en materiële kosten)
(Erkende) bedden somatisch en PG
(Erkende) bedden voorzieningen-centrum
Verpleegdagen voorzieningen-centrum
Totaal verpleegdagen exclusief voorzieningencentrum

Dagbehandelingen (loon en materiële kosten)
(Erkende) plaatsen dagbehandeling
Totaal dagbehandelingen (2)

Polikl. activ. (loon en materiële kosten)
E001-zittingen
E002-verrichtingen
E004-zittingen

Toeslag i.v.m. CVA-patiënten

Toeslag PTZ (palliatieve zorg) V&V

Toeslag i.v.m. aids patiënten

Toeslag niet aangeboren hersenletsel

Zorgzwaarte (toeslagen)

Intramurale zorgprestaties "Financiële realisatie" beschikbaar voor alle individuele producten, behalve
voor 2002 (zie voetnoot 9).

Extramuraal

Overige kosten
Wachtlijstmiddelen (verpleegdgn en dagbeh'n) vphz/tz
ZOM-productie 2001 vphz/tz
ZOM Zorgvernieuwing vphz/tz
ZOM intramuraal (oude codes) Individueel vphz
Locale component (zorgvernieuwing) vphz/tz
Vergoeding dure medicijnen in VPH vphz
Sectoroverschrijdende productie tz
Vervoerskosten dagbehandeling tz

Overige kosten (prijsgebonden)
Loonkosten overig vphz/vzhz
Materiële kosten overig vphz/vzhz
Overige kosten (m.n. kapitaallasten) vphz/vzhz

(1) De 4 aanvullende producten zijn in 2003 niet apart geregistreerd (alleen als aanvullende verpleegdagen ).
(2) De materiële kosten zijn exclusief vervoerskosten (vóór 2003 opgenomen onder "Materiële kosten overig").
(3) Samengevoegd tot Tot. Dagdl. Dagactiv. Ouderen basis  m.i.v. 2004. De volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. 2003!
(4) Uitgesplitst m.i.v. 2004. De volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. 2003!
(5) Samengevoegd tot Tot. Toesl. Verv. Dagact. Ouderen  m.i.v. 2004.
(6) M.i.v. 2005 uitgesplitst in H114 Verpleging: AIV en H115 AIV (preventie).
(7) M.i.v. 2005, met andere producten, samengevoegd tot H130 Activerende thuiszorg.
(8) Volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. het voorafgaande jaar!
(9) Is op basis van productieafspraken in 2002; m.i.v. 2003 o.b.v. realisaties.
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Tabel A2.a. Producten verzorgingshuizen. (Voetnoten staan onderaan Tabel A2.b)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Goed.grp

Verzorgingsdagen
Te bezetten dagen duurzaam verblijf vzhz
Aanvullende dagen duurzaam verblijf (2 (2 vzhz
Te bezetten dagen zintuiglijk gehandicapten vzhz
Te bezetten dagen Ned. Indisch vzhz

Gerealiseerde dagen PTZ (palliat. terminale zorg) V&V vphz

Intramurale zorgprestaties
Aantal intramurale verzorgingsdagen (2 vzhz
Aantal verzorgingsdagen kortdurend verblijf (aanv.) H131 (2 H131 (2 H131 (2 H131 (2 H131 V&V vzhz
Aantal verzorgingsdagen kortdurend verblijf (reg. afspr.) H131 H131 H131 H131 V&V vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging (aanv.) (2 (2 vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging, pers.kn. (aanv.) (2 vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging, maaltijden (aanv.) (2 vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging (reg. afspr.) vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging, pers.kn. (reg. afspr.) vzhz
Aantal verrichtingen dagverzorging, maaltijden (reg. afspr.) vzhz
Dagen verzorging duurzaam verblijf H133 vzhz
Tot. aanv. dgn. inst. met verblijf H135 V&V vzhz
Verrichtingen nachtverzorging (reg. afspr) H132 H132 H132 H132 V&V vzhz
Verrichtingen nachtverzorging (aanv.) H132 (2 H132 (2 H132 (2 H132 (2 V&V vzhz
Nachten nachtverpleging H180 V&V vphz
Tot. dgn. aanvullende zorg somatisch H186 V&V vphz
Tot. dgn. aanv. zorg psychogeriatrisch H187 V&V vphz
Tot. dgn. comb. ind./grpg. aanv. zorg H188 V&V vphz
Tot. aanv. dgn. inst. met beh. en verbl. H189 V&V vphz
Tot. dgn. aanv. zorg acc. psy. probl. H190 V&V vphz
Paramedische zorg H191 V&V vphz

Extramuraal
Extramurale verzorgingsplaatsen tz
Uren VZ + HVZ + GVZ tz
Huishoudelijke Alphahulp H101 H101 H125 V&V hv
Huishoudelijke verzorging (uren) H102 (2 H102 H102 H102 V&V hv
Uren verzorging H103 (2 H103 (2 H103 (2 H103 (4 H126 (4 V&V tz
Uren verpleging H104 (2 H104 (2 H104 (4 H104 (4 V&V tz
Uren begeleiding H121 (2 H121 (2 H121 (4 H121 (4 V&V tz
Gespecialiseerde verzorging (activerende thuiszorg, uren) H105 (2 H105 H105 H130 V&V tz
Gespecialiseerde verpleging H106 H106 H106 V&V tz
Advies/instructie/voorlichting H108 H108 H108(8 V&V (7 tz
Uitleningen H109 H109 V&V tz
Transporten H110 H110 V&V tz
Persoonlijke verzorging - Extra H122 H127 V&V tz
Verpleging - Extra H123 H128 V&V tz
Ondersteunende begeleiding - Extra H124 H129 V&V tz
Dagverzorging ouderen: Personele deel (dag.dl.) H134 H113 (6 V&V tz
Dagverzorging ouderen: Locatie en maaltijden (dag.dl.) H141 H113 (6 V&V tz
Voedingsvoorlichting & dieetadvisering H161 tz
Tot. dagdl. dagactiv. oud. extra (PG) H173 V&V tz
Vervoer dagverzorging (toeslag) H603 H625 V&V tz
Tot. dagdl. dagactiv. zg H523 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact. zg H607 V&V tz
Tot. wkn. anti-decub. matr. licht dyn. H702 V&V tz
Tot. uren activ. psych. thuiszorg F121 V&V tz
Tot. uren gespecialiseerde begeleiding F123 V&V tz
Tot. uren dagactiviteit GGZ-LZA F125(8 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact./d.beh. GGZ F126 V&V tz
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Tabel A2.b. Componenten waaruit de totale productiewaarde van verzorgingshuizen is opgebouwd.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Goed.grp

Verzorgingsdagen (loon en materiële kosten)
Dagen duurzaam verblijf (1
Plaatsen duurzaam verblijf
Toelatingen duurzaam verblijf (5
Aanvullende dagen duurzaam verblijf (2 (2 (2
Dagen zintuiglijk gehandicapten
Plaatsen zintuiglijk gehandicapten
Dagen Ned. Indisch
Plaatsen Ned. Indisch

Toeslag PTZ (palliatieve zorg) V&V

Intramurale zorgprestaties
"Financiële realisatie" beschikbaar voor alle individuele producten.

Extramuraal
Voor de drie producten "Uren verzorging" (VZ), "Huishoudelijke verzorging" (HVZ) en "Gespecialiseerde verzorging" (GVZ), zie voetnoot (3).
Voor de overige producten zijn er geen restricties en zijn de financiële realisaties van alle producten beschikbaar.

Overige kosten
Kosten flankerend beleid vzhz
Kosten flankerend beleid overig vzhz
Overige kosten (m.b.t. wachtlijstmiddelen) vzhz/tz
Kosten reikwijdte tz
Overige kosten extramurale zorg regulier tz
Overig extramuraal tz

Overige kosten (prijsgebonden)
Loonkosten overig vzhz/vphz
Materiële kosten overig vzhz/vphz
Overige kosten (m.n. kapitaallasten) vzhz/vphz

(1) Voor het jaar 1998 is er geen onderscheid gemaakt tussen 'dagen' en 'plaatsen'.
(2) Gefinancierd uit wachtlijstmiddelen.
(3) Kosten niet onderverdeeld naar product (HVZ, VZ, GVZ) in het jaar 2000, i.t.t. de volumes (zie Tabel A2.a).
(4) Dit product wordt niet meer onderscheiden naar "regulier", "wachtlijst" en "sectoroverschrijdend", derhalve samengevoegd tot één product.
(5) De toelatingscomponent is niet opgenomen in de data voor 2004. Hiervoor is een bedrag van 55.000.000 Euro opgenomen.
 De bedragen voor 2003 en 2005 komen overeen met dit bedrag.
(6) In 2004 zijn deze producten samengevoegd en geregistreerd als één product: "Tot. dagdl. dagactiv. ouderen basis".
 De volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. 2003!
(7) M.i.v. 2005 uitgesplitst in H114 Verpleging: AIV en H115 AIV (preventie).
(8) Volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. het voorafgaande jaar!
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Tabel A3. Producten thuiszorg.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Goed.grp

Huishoudelijke Alphahulp (m.i.v. 2000) H101 H125 V&V hv
Huishoudelijke Alphahulp (t/m 1999) tz
Huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen tz
Huishoudelijke verzorging H102 H102 V&V hv
Verzorging H103 H126 V&V tz
Verpleging H104 H104 V&V tz
Algemene dagelijkse levensverrichtingen tz

Gespecialiseerde verzorging (activerende thuiszorg) H105 H130 V&V tz
Gespecialiseerde verpleging H106 H106 V&V tz
Advies Instructie Voorlichting H108 H108 (4 V&V (5 tz
Uitleningen H109 H109 V&V tz
Transporten H110 H110 V&V tz

Dagverzorging ouderen (uren) H111 H113 (1 tz
Dagverzorging ouderen (dagdelen) tz
Dagverzorging ouderen: Personele deel (dag.dl.) H134 H113 (1 V&V tz
Dagverzorging ouderen: Locatie en maaltijden (dag.dl.) H141 H113 (1 V&V tz

Ondersteunende begeleiding - Basis H121 H121 (2 V&V tz
Begld. zelfst. wonen vg/lg max. 5-10 u. p/w (p/wk.) H501 H121 (2 V&V tz

Persoonlijke verzorging - Extra H122 H127 V&V tz
Verpleging - Extra H123 H128 V&V tz
Ondersteunende begeleiding - Extra H124 H129 V&V tz
Prenatale zorg (p/mw.p/u.) H151 H151 V&V tz
Voedingsvoorlichting & dieetadvisering H161 H161 tz
Tot. dagdl. dagactiv. oud. extra (SOM) H172 V&V tz
Tot. dagdl. dagactiv. oud. extra (PG) H173 V&V tz
Tot. kwartieren behand. (vph-arts) H322 V&V (4 tz
Tot. dagdl. dagactiv. lg H518 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact. lg H624 V&V tz
Dagbest. volw. vg > 25u. p/w (p/dg.dl.) H503 H519 V&V tz
Tot. dagdl. dagactiv. vg extra H520 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact. vg extra H621 V&V tz
Vervoer dagbest. volw. > 25 u. p/wk. (toeslag) H600 H620 V&V tz
Vervoer dagverzorging (toeslag) H603 H625 V&V tz
Matras statisch (p/wk.p/anti-decubitus) H701 H701 V&V tz
Matras licht dynamisch (p/wk.p/anti-decubitus) H702 H702 V&V tz
Matras sterk dynamisch (p/wk.p/anti-decubitus) H703 H703 V&V tz
Volwassenen nieuwe inschrijving (p/clt.) F101 (3 F101 V&V tz
Volwassenen intake (p/clt.p/f-to-fct.) F102 (3 F102 V&V tz
Volwassenen onderzoek (p/clt.p/f-to-fct.) F103 (3 F103 V&V tz
Volwassenen psychotherapie (p/clt.p/f-to-fct.) F104 (3 F104 V&V tz
Groepscontact volwassenen psychotherapie (p/clt.p/f-to-f) F105 (3 F105 V&V tz
Volwassenen behandeling/begeleiding (p/clt.p/f-to-fct.) F106 (3 F106 V&V tz
Groepscontact volwassenen beh./beg. (p/clt.p/f-to-f) F107 (3 F107 V&V tz
Crisiscontact volwassenen binnen kantooruren (p/f-to-f) F108 (3 F108 V&V tz
Tot. f-to-f crisisct. volw. na kant.u. F109 V&V tz
Volwassenen buiten de instelling (toeslag f-to-fct.) F110 (3 F110 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen nwe. inschr. F131 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen intake F132 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen onderzoek F133 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen psychotherapie F134 V&V tz
Tot. f-to-f grpsct. ouderen psychother. F135 V&V tz
Tot. f-to-fct. ouderen behand./beg. F136 V&V tz
Tot. f-to-f grpsct. ouderen beh./beg F137 V&V tz
Tot. f-to-f crisisct. oud. in kant.u. F138 V&V tz
Tot. f-to-fct. toesl. oud. buiten inst. F140 V&V tz
Tot. f-to-fct. verslaafden nwe. inschr. F141 V&V tz
Tot. f-to-fct. verslaafden intake F142 V&V tz
Tot. f-to-fct. verslaafden onderzoek F143 V&V tz
Tot. f-to-fct. verslaafden beh./beg. F146 V&V tz
Tot. f-to-f grpsct. verslaafden beh/beg F147 V&V tz
Tot. f-to-f crisisct. versl. in kant.u. F148 V&V tz
Tot. f-to-fct. toesl. versl. bu. inst. F150 V&V tz
Psychiatrische zorg thuis (p/u.) F121 F121 V&V tz
Gespecialiseerde begeleiding (p/u.) F123 F123 V&V tz
Tot. uren dagactiviteit GGZ-LZA F125 V&V tz
Tot. toesl. verv. dagact./d.beh. GGZ F126 V&V tz
Kind./jeugd. nieuwe inschrijving (p/clt.) F151 F151 V&V tz
Kind./jeugd. intake (p/clt.p/f-to-fct.) F152 F152 V&V tz
Kind./jeugd. onderzoek (p/clt.p/f-to-fct.) F153 F153 V&V tz
Kind./jeugd. psychotherapie (p/clt.p/f-to-fct.) F154 F154 V&V tz
Groepscontact kind./jeugd. psychother. (p/clt.p/f-to-f) F155 F155 V&V tz
Kind./jeugd. behandeling/begeleiding (p/clt.p/f-to-fct.) F156 F156 V&V tz
Groepscontact kind./jeugd. beh./beg. (p/clt.p/f-to-f) F157 F157 V&V tz
Tot. f-to-f crisisct. k/j in kant. uren F158 V&V tz
Kind./jeugd. buiten de instelling (toeslag f-to-fct.) F160 F160 V&V tz
Tot. cont. volw. telefon. beh./beg. F221 V&V tz
Tot. cont. ouderen telefon. beh./beg. F222 V&V tz
Tot. cont. versl. telefon. beh./beg. F223 V&V tz
Tot. cont. k/j telefon. beh./beg. F224 V&V tz
Tot. cont. dlt. volw. struct. 4-6u F471 V&V tz
Tot. cont. dlt. volw. str.bep. beg. 6-8u F474 V&V tz

Overige opbrengsten tz

(1) In 2004 zijn deze drie producten samengevoegd en geregistreerd als één product: "Tot. dagdl. dagactiv. ouderen basis".
 De volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. 2003!
(2) In 2004 zijn deze twee producten samengevoegd en geregistreerd als één product: "Begeleiding" (in uren).
 De volume-eenheden van het samengevoegde product verschillen van de eenheid van H501.
(3) M.i.v. 2004 zijn F101 t/m F110 uitgesplitst in drie categorieën: Volwassenen (F101-F110), ouderen (F131-F140) en verslaafden (F141-F150).
(4) Volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. het voorafgaande jaar!
(5) M.i.v. 2005 uitgesplitst in H114 Verpleging: AIV en H115 AIV (preventie).
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Tabel A4.a. Intramurale producten VVT-instellingen.
2004 2005 2006 Goed.grp

Verpleegdagen
Totaal verpleegdagen excl. voorzieningen-centrum vphz
Verpleegdagen voorzieningen-centrum vphz

Verzorgingsdagen
Te bezetten dagen duurzaam verblijf vzhz
Te bezetten dagen zintuiglijk gehandicapten vzhz
Te bezetten dagen Ned. Indisch vzhz

Gerealiseerde dagen CVA vphz

Gerealiseerde dagen PTZ (palliat. termin. zorg) vphz

Gerealiseerde dagen t.b.v. aids patiënten vphz

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) vphz

Zorgzwaarte (voorlopige realisatie)
Dagen t.b.v. comapatiënten vphz
Dagen chronische ademhalingsondersteuning vphz
Dagen Chorea van Huntington vphz
Dagen reuma vphz
Dagen Korsakov vphz
Dagen gerontopsychiatrie vphz
Dagen jong dementerende patiënten vphz
Dagen verstandelijk gehandicapten vphz
Dagen complex NAH vphz

Intramurale zorgprestaties
Tot. Nachten nachtverpleging in het verpleeghuis H180 vphz
Tot. (verzorgings)dgn. kortdurend verblijf H131 vzhz
Tot. nachten nachtverzorging H132 vzhz
Tot. aanv. dgn. inst. met verblijf H135 vzhz
Tot. dgn. aanvullende zorg somatisch H186 vphz
Tot. dgn. aanv. zorg psychogeriatrisch H187 vphz
Tot. dgn. comb. ind./grpg. aanv. zorg H188 vphz
Tot. aanv. dgn. inst. met beh. en verbl. H189 vphz
Tot. dgn. aanv. zorg acc. psy. probl. H190 vphz
Paramedische zorg H191 vphz
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Tabel A4.b. Extramurale producten VVT-instellingen. (Voetnoten staan onderaan Tabel A4.c)
2004 2005 2006 Goed.grp

Huishoudelijke Alphahulp H125 hv
Huishoudelijke verzorging H102 hv
Verzorging (m.i.v. 2000) H126 tz
Verpleging (m.i.v. 2000) H104 tz
Gespecialiseerde verzorging (activerende thuiszorg) H130 tz
Gespecialiseerde verpleging H106 tz
Advies/instructie/voorlichting (per mw per uur) H108     (1 tz
Tot. uren verpleging: AIV H114 tz
Tot. uren advies/instr./voorl. (prev.) H115 tz
Uitleningen H109 tz
Transporten H110 tz
Tot. dagdl. dagactiv. ouderen basis H113 tz
Tot. uren pers. verzorging speciaal H120 tz
Tot. uren begeleiding H121 tz
Persoonlijke verzorging - Extra H127 tz
Verpleging - Extra H128 tz
Ondersteunende begeleiding - Extra H129 tz
Tot. uren begeleiding speciaal H140 tz
Tot. uren pers. activ. beg. speciaal 2 H142 tz
Tot. uren pers. activ. beg. speciaal 3 H143 tz
Tot. uren pers. begeleiding speciaal 2 H144 tz
Tot. uren activ. begeleiding speciaal H147 tz
Prenatale zorg (p/mw.p/u.) H151 tz
Voedingsvoorlichting & dieetadvisering H161 tz
Tot. uren voedingsvoorlichting H116 tz
Tot. dagdl. dagactiv. oud. extra (SOM) H172 tz
Tot. dagdl. dagactiv. oud. extra (PG) H173 tz
Tot. toesl. reisk. arts H322/H323 H321 tz
Tot. kwartieren behand. (vph-arts) H322 tz
Tot. uren behand. (vph-arts) H322     (2 tz
Tot. kwartieren behand. vg (vg.arts) H323 tz
Tot. uren behandeling basis jlvg H325 tz
Tot. uren behandeling basis sglvg-traj. H326 tz
Tot. uren behandeling basis som/pg/vg/lg H328 tz
Tot. uren beh. gedragswetenschapper H329 tz
Tot. uren behandeling paramedisch H330 tz
Tot. behand.ct.(aan huis) H507 tz
Tot. dagdl. dagactiv. lg H518 tz
Tot. toesl. verv. dagact. lg H624 tz
Dagbest. volw. vg > 25u. p/w (p/dg.dl.) H519 tz
Tot. dagdl. dagactiv. vg extra H520 tz
Tot. dagdl. dagactiv. vg kind basis H521 tz
Tot. dagdl. dagactiv. zg H523 tz
Tot. dagdl. AB-JLVG H525 tz
Tot. dagd. VG kind emg H526 tz
Tot. dagd. VG kind gedrag H527 tz
Tot. toesl. verv. dagact. vg extra H621 tz
Tot. toesl. verv. dagact. vg kind basis H622 tz
Tot. dagdl. dagactiv. zg H523 tz
Tot. toesl. verv. dagact. zg H607 tz
Vervoer dagbest. volw. > 25 u. p/wk. (toeslag) H620 tz
Vervoer dagverzorging (toeslag) H625 tz
Tot. toesl. reisk. zorgvlnr. H507/H515 H626 tz
Matras statisch (p/wk.p/anti-decubitus) H701 tz
Matras licht dynamisch (p/wk.p/anti-decubitus) H702 tz
Matras sterk dynamisch (p/wk.p/anti-decubitus) H703 tz
Volwassenen nieuwe inschrijving (p/clt.) F101 tz
Volwassenen intake (p/clt.p/f-to-fct.) F102 tz
Volwassenen onderzoek (p/clt.p/f-to-fct.) F103 tz
Volwassenen psychotherapie (p/clt.p/f-to-fct.) F104 tz
Groepscontact volwassenen psychotherapie (p/clt.p/f-to-f) F105 tz
Volwassenen behandeling/begeleiding (p/clt.p/f-to-fct.) F106 tz
Groepscontact volwassenen beh./beg. (p/clt.p/f-to-f) F107 tz
Crisiscontact volwassenen binnen kantooruren (p/f-to-f) F108 tz
Tot. f-to-f crisisct. volw. na kant.u. F109 tz
Volwassenen buiten de instelling (toeslag f-to-fct.) F110 tz
Tot. f-to-fct. ouderen nwe. inschr. F131 tz
Tot. f-to-fct. ouderen intake F132 tz
Tot. f-to-fct. ouderen onderzoek F133 tz
Tot. f-to-fct. ouderen psychotherapie F134 tz
Tot. f-to-f grpsct. ouderen psychother. F135 tz
Tot. f-to-fct. ouderen behand./beg. F136 tz
Tot. f-to-f grpsct. ouderen beh./beg F137 tz
Tot. f-to-f crisisct. oud. in kant.u. F138 tz
Tot. f-to-f crisisct. oud. na kant.u. F139 tz
Tot. f-to-fct. toesl. oud. buiten inst. F140 tz
Tot. f-to-fct. verslaafden nwe. inschr. F141 tz
Tot. f-to-fct. verslaafden intake F142 tz
Tot. f-to-fct. verslaafden onderzoek F143 tz
Tot. f-to-fct. verslaafden psychoth. F144 tz
Tot. f-to-f grpsct. versl. psychoth. F145 tz
Tot. f-to-fct. verslaafden beh./beg. F146 tz
Tot. f-to-f grpsct. verslaafden beh/beg F147 tz
Tot. f-to-f crisisct. versl. in kant.u. F148 tz
Tot. f-to-f crisisct. versl. na kant.u. F149 tz
Tot. f-to-fct. toesl. versl. bu. inst. F150 tz
Psychiatrische zorg thuis (p/u.) F121 tz
Tot. cont. psych. crisisinterv. thuis F122 tz
Gespecialiseerde begeleiding (p/u.) F123 tz
Tot. uren dagactiviteit GGZ-LZA F125 tz
Tot. toesl. verv. dagact./d.beh. GGZ F126 tz
Kind./jeugd. nieuwe inschrijving (p/clt.) F151 tz
Kind./jeugd. intake (p/clt.p/f-to-fct.) F152 tz
Kind./jeugd. onderzoek (p/clt.p/f-to-fct.) F153 tz
Kind./jeugd. psychotherapie (p/clt.p/f-to-fct.) F154 tz
Groepscontact kind./jeugd. psychother. (p/clt.p/f-to-f) F155 tz
Kind./jeugd. behandeling/begeleiding (p/clt.p/f-to-fct.) F156 tz
Groepscontact kind./jeugd. beh./beg. (p/clt.p/f-to-f) F157 tz
Tot. f-to-f crisisct. k/j in kant. uren F158 tz
Tot. f-to-f crisisct. k/j na kant. uren F159 tz
Kind./jeugd. buiten de instelling (toeslag f-to-fct.) F160 tz
Tot. f-to-fct. for. psych. nwe. inschr. F201 tz
Tot. f-to-fct. for. psych. intake F202 tz
Tot. f-to-fct. for. psy. beh./beg. F206 tz
Tot. f-to-f grpsct. for. psy. beh./beg F207 tz
Tot. cont. volw. telefon. beh./beg. F221 tz
Tot. cont. ouderen telefon. beh./beg. F222 tz
Tot. cont. versl. telefon. beh./beg. F223 tz
Tot. cont. k/j telefon. beh./beg. F224 tz
Tot. cont. dlt. verslavingszorg 6-8u F452 tz
Tot. cont. dlt. k/j opn.& obs. 6-8u F462 tz
Tot. cont. dlt. k/j a.& g. g.b. 6-8u F464 tz
Tot. cont. dlt. k/j a.& g. b.a. 6-8u F466 tz
Tot. cont. dlt. volw. struct. 4-6u F471 tz
Tot. cont. dlt. volw. str.bep. beg. 6-8u F474 tz
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Tabel A4.c. Componenten waaruit de totale productiewaarde van VVT-instellingen is opgebouwd.
2004 2005 2006 Goed.grp

Verpleegdagen (loon en materiële kosten)
(Erkende) bedden somatisch en PG
(Erkende) bedden voorzieningen-centrum
Verpleegdagen voorzieningen-centrum
Totaal verpleegdagen exclusief voorzieningencentrum

Verzorgingsdagen (loon en materiële kosten)
Dagen duurzaam verblijf
Plaatsen duurzaam verblijf
Toelatingen duurzaam verblijf
Dagen zintuiglijk gehandicapten
Dagen Ned. Indisch

Toeslag i.v.m. CVA-patiënten

Toeslag PTZ (palliatieve zorg)

Toeslag i.v.m. aids patiënten

Toeslag niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Zorgzwaarte (toeslagen)
Dagen t.b.v. comapatiënten
Dagen chronische ademhalingsondersteuning
Dagen Chorea van Huntington
Dagen reuma
Dagen Korsakov
Dagen gerontopsychiatrie
Dagen jong dementerende patiënten
Dagen verstandelijk gehandicapten
Dagen complex NAH

Intramurale zorgprestaties
"Financiële realisatie" beschikbaar voor alle individuele producten.

Extramuraal

Overige kosten
Kwaliteitsgelden thuiszorg tz
Inhaal over 2006 H125 tz
Inhaal over 2006 H102 tz

Overige kosten (prijsgebonden)
Loonkosten overig vphz/vzhz
Materiële kosten overig vphz/vzhz
Overige kosten (m.n. kapitaallasten) vphz/vzhz

(1) M.i.v. 2005 uitgesplitst in H114 Verpleging: AIV en H115 AIV (preventie). De volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. 2004!
(2) Volume-eenheden zijn veranderd t.o.v. het voorafgaande jaar!
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Bijlage B 
 

Formele uitwerking prijs- en volume-indices 
 

B.0 Uitgangspunten en notatie 

In deze bijlage worden de prijs- en volume-indices afgeleid die in paragraaf 4.3 
eenvoudiger zijn beschreven. De opbouw van de totale waarde van de gerealiseerde 
zorg, zoals is weergegeven in Figuur 4, vormt het uitgangspunt. Deze waarde wordt 
genoteerd als Wt en bestaat uit verschillende componenten. 

 Om te beginnen is er een waarde van de verzameling goederen die in jaar t
geboden worden, dat wil zeggen, met een bekende prijs en geproduceerde hoeveelheid 
van elk goed of product. De verzameling goederen in jaar t wordt aangeduid als Gt en 

de totale waarde van deze verzameling als tG
tW . Verder is er een waarde Rt van de 

‘restcategorie’, waarvan de prijzen en de hoeveelheden niet bekend zijn (par. 4.3). De 
opbrengst van de productie dient de kapitaallasten en andere kosten te dekken; de som 
van deze kosten zal worden aangeduid als Kt.

Een belangrijke keuze die bij de ontwikkeling van een indexmethode gemaakt 
moet worden, betreft de wijze waarop de kapitaallasten behandeld worden. De vraag 
is of deze kosten in de prijzen van de goederen moeten worden verwerkt of niet 
(‘autonome’ benadering). In paragraaf 4.3 is gekozen voor de laatstgenoemde 
benadering. Het verschil tussen de twee benaderingen kan als volgt worden 
beschreven. Zij pi,t de prijs en qi,t de geproduceerde hoeveelheid van goed i ∈ Gt. In de 
‘autonome’ benadering zijn de kapitaallasten niet in de prijzen pi,t verwerkt. De totale 
waarde Wt kan dus geschreven worden als 

 .,, tt
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Indien de kapitaallasten wel in de prijzen van de goederen worden verwerkt, dan 
wordt met aangepaste prijzen ci,t en een aangepaste waarde voor de restcategorie 
gewerkt. De uitdrukking voor de totale waarde krijgt dan de volgende vorm: 
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Een fundamenteel verschil tussen beide benaderingen is dat de kapitaallasten door de 
hoogte van de productie worden beïnvloed wanneer deze kosten in de prijzen van de 
producten zijn verwerkt. Dat is niet het geval bij de autonome benadering; in deze 
benadering wordt een volume-index dan ook verkregen door uit te gaan van de 
mutaties in de (productiegebonden waarde) Wt – Kt. Bij de benadering waarbij de 
kapitaallasten in de prijzen van de goederen zijn verwerkt, dient van de totale waarde 
Wt te worden uitgegaan. 

 De argumenten die tot de keuze van de autonome benadering hebben geleid, 
zijn genoemd in paragraaf 4.3. De indexmethode voor deze benadering is beschreven 
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in paragrafen B.1 tot en met B.3. De alternatieve benadering komt in paragraaf B.4 
aan bod. 

 

B.1 Prijs- en volume-indices 

In deze paragraaf worden prijs- en volumemutaties afgeleid voor de waardemutatie 
1

1/ −
−

tt G
t

G
t WW . De behandeling van de waarde Rt van de restproductie komt in paragraaf 

B.2 aan bod en de kapitaallasten in paragraaf B.3. De waarde van de 
goederenverzameling Gt volgens de autonome benadering is gelijk aan 
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De prijzen pi,t bevatten geen informatie over de kapitaallasten, de overige loonkosten 
en de overige materiële kosten. 

 Het uitgangspunt voor de hier beschreven aanpak is de verzameling van alle 
goederen die zowel in jaar t – 1 als in jaar t geboden zijn, dat wil zeggen, de 
doorsnede van de verzamelingen Gt–1 en Gt, oftewel Gt ∩ Gt–1 (‘productmatch’). Deze 
doorsnede zal in het vervolg kortweg worden genoteerd als Gt,t–1. In deze bijlage zal 
ervan worden uitgegaan dat Gt,t–1 niet leeg is, voor alle jaren t. Goederen die geboden 
zijn in jaar t maar niet in jaar t – 1 (‘nieuwe goederen’) behoren dus niet tot de 
verzameling Gt,t–1. Hetzelfde geldt voor goederen die geboden zijn in jaar t – 1 maar 
niet in jaar t (‘oude goederen’). 

 Allereerst worden een prijsmutatie 1, −ttGP en een volumemutatie 1, −ttGV
gekozen, zodanig dat deze mutaties de waardemutatie van jaar t – 1 op jaar t
opleveren met betrekking tot de productmatch Gt,t–1. De waardemutatie 1
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kan als volgt worden ontbonden in termen van de genoemde prijs- en volumemutatie: 
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Als prijsmutatie in (B1) kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een Laspeyres 
prijsindex met betrekking tot de goederenverzameling Gt,t–1, die gedefinieerd is als: 
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De bijbehorende volumemutatie is de onderstaande Paasche volume-index: 
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In plaats van prijsmutatie (B2) en volumemutatie (B3) kan uiteraard ook een Paasche 
prijsmutatie, gekoppeld aan een Laspeyres volumemutatie, gekozen worden, of voor 
een Fisher prijs- en volumemutatie. 

 De twee waardequotiënten in het rechterlid van (B1) zijn als volgt gedefinieerd: 
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Beide waardequotiënten zijn op te vatten als bijdragen aan de volumemutatie; deze 
zijn het gevolg van veranderingen in de samenstelling van de goederenverzameling. 
Quotiënt (B4) is te zien als de (positieve) bijdrage aan de volumemutatie door de 
invoering van nieuwe goederen in jaar t, die de goederenverzameling Gt\Gt–1 vormen. 
Aangezien er geen productie in voorafgaande jaren is voor goederen die in jaar t zijn 
ingevoerd, kan de noemer van (B4) worden herschreven, zodanig dat het 
waardequotiënt gelijk is aan 
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De tweede somterm in de noemer van (B6) heeft betrekking op de nieuwe goederen in 
jaar t en is gelijk aan 0. In deze term is gekozen voor prijzen in jaar t; er bestaan 
immers geen prijzen in jaar t – 1 voor nieuwe goederen. Het enige verschil tussen de 
teller en de noemer van uitdrukking (B6) wordt dus gevormd door de hoeveelheden 
qi,t en qi,t–1 in de jaren t en t – 1 van de nieuwe goederen i ∈ Gt\Gt–1. Dit geeft aan dat 
(B6) geïnterpreteerd kan worden als een volumemutatie; deze mutatie kwantificeert 
uitsluitend de bijdrage als gevolg van de invoering van nieuwe goederen in jaar t. Dit 
is de term Vnieuw in paragraaf 4.3. 

 Uitdrukking (B5) kan op een soortgelijke wijze beredeneerd worden als een 
volumemutatie (Voud in paragraaf 4.3). Dit waardequotiënt kan geïnterpreteerd worden 
als de (negatieve) bijdrage aan de volumemutatie die uitsluitend het gevolg is van 
goederen die in jaar t – 1 nog geleverd werden maar niet meer in jaar t. De 
waardequotiënten (B4) en (B5) kunnen met de Paasche volumemutatie (B3) worden 
gecombineerd tot de volgende volumemutatie: 
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Samen met de Laspeyres prijsmutatie (B2) geeft volumemutatie (B7) een scheiding 

van de waardemutatie 1
1/ −
−

tt G
t

G
t WW in een volume- en een prijsmutatie volgens 

uitdrukking (B1). Een soortgelijk resultaat kan worden bereikt door bijvoorbeeld te 
kiezen voor een Paasche prijsmutatie in combinatie met een Laspeyres 
volumemutatie, of voor een Fisher prijs- en volumemutatie. 

 

B.2 Overige productiegebonden kosten en opbrengsten 

Deze paragraaf behandelt kosten en opbrengsten van overige productie waarvan prijs 
en volume niet bekend zijn. Deze kosten en opbrengsten worden als een restpost 
behandeld, waarvan het totaal in jaar t genoteerd wordt als Rt. In paragraaf 4.3 is 
aangenomen dat deze restpost geen invloed heeft op de prijsmutatie. De implicatie 
van deze aanname is dat volumemutatie (B7) wordt vermenigvuldigd met 
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Dit is de term Vrest in paragraaf 4.3. Deze uitdrukking volgt door de waardemutatie 
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Het rechterlid van (B9) is het product van de waardemutatie 1
1/ −
−

tt G
t

G
t WW en (B8). 

 

B.3 Overige prijsgebonden kosten 

In paragraaf 4.3 is beargumenteerd dat de kapitaallasten, de overige loonkosten en 
materiële kosten in de prijsindex verwerkt worden. Hierdoor dient de prijsmutatie 

1, −ttGP voor de productmatch vermenigvuldigd te worden met een factor die op 
dezelfde wijze kan worden afgeleid als factor (B8); deze factor wordt in dit geval: 

 

(B10) .
)/(1

)/(1

111
1

−−− ++
++

−
t

G
tt

t
G

tt

RWK
RWK

t

t

Dit is de term Pkap in paragraaf 4.3. De mutatie van de totale waarde Wt van de 
gerealiseerde zorg in jaar t ten opzichte van de waarde Wt–1 in jaar t – 1 leidt tot de 
volgende ontbinding in een prijs- en volumemutatie: 
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De splitsing van de waardemutatie in een prijs- en volumemutatie voor de gehele 
ouderenzorg verloopt eveneens volgens uitdrukking (B11). In dat geval is de waarde 
Wt van de gerealiseerde zorg in jaar t gelijk aan de som van de waarden van alle 
goederengroepen. Hetzelfde geldt voor de restwaarde Rt en voor de kapitaallasten en 
de overige loonkosten en materiële kosten Kt. De goederenverzameling Gt in jaar t
heeft uiteraard betrekking op de gehele ouderenzorg; met andere woorden, Gt is gelijk 
aan de vereniging van de goederenverzamelingen van de goederengroepen. 

 

B.4 Verwerking van de kapitaallasten in de prijzen 

In deze paragraaf wordt een volume-index afgeleid voor de situatie waarin de 
kapitaallasten en de overige loonkosten en materiële kosten in de prijzen van de 
goederen worden verwerkt. Dit wordt gedaan voor de productie van de gehele 
ouderenzorg. De goederenverzamelingen van de goederengroepen in jaar t worden 

genoteerd als vphz
tG voor verpleeghuiszorg, vzhz

tG voor verzorgingshuiszorg en ez
tG

voor extramurale zorg. Extramurale zorg bestaat uit de goederengroepen 
huishoudelijke verzorging en overige thuiszorgdiensten. 

 In deze nota is gekozen voor Paasche volumemutaties met betrekking tot de 

productmatches vphz
1, −ttG , vzhz

1, −ttG en ez
1, −ttG . De volumemutatie met betrekking tot de 

productmatch 1, −ttG van de drie goederengroepen samen kan voor de in paragraaf B.1 

beschreven methode worden geschreven als een gewogen som van de drie Paasche 
volumemutaties: 
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De gewichten z
tt 1, −λ , voor de goederengroepen z = ‘vphz’, ‘vzhz’ en ‘ez’, zijn als volgt 

gedefinieerd: 
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De som van de drie gewichten is gelijk aan 1.  

 De prijzen van de goederen kunnen anders gekozen worden, door de kapitaal-
lasten en de overige loonkosten en materiële kosten in de prijzen te verwerken. Deze 
kosten kunnen worden gebruikt om de prijzen pi,t van alle goederen i in jaar t
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bijvoorbeeld met dezelfde factor te vermenigvuldigen. De prijzen van producten 
verpleeghuiszorg worden dan gelijk aan 
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waarbij vphz
tR de restwaarde van productie verpleeghuiszorg voorstelt en vphz

tK gelijk 
is aan de som van de kapitaallasten en de overige loonkosten en materiële kosten voor 
verpleeghuiszorg in jaar t. De prijzen ci,t van producten behorende tot 
verzorgingshuiszorg en extramurale zorg zijn op dezelfde wijze gedefinieerd als 
(B14). 

 De volumemutatie met betrekking tot de productmatch 1, −ttG van de drie 

goederengroepen samen is in dit geval gelijk aan 
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De gewichten vphz
1, −ttµ , vzhz

1, −ttµ en ez
1, −ttµ zijn op soortgelijke wijze gedefinieerd als (B13). 

Het gewicht vphz
1, −ttµ voor verpleeghuiszorg is bijvoorbeeld gelijk aan 
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De som van de drie gewichten is gelijk aan 1. 

 In deze nota is gekozen voor volumemutatie (B12) voor de drie goederen-
groepen samen. Het verschil met volumemutatie (B15) wordt geheel bepaald door de 
gewichten van beide uitdrukkingen. Kenmerkend voor dit verschil is dat de 
kapitaallasten, de overige loonkosten en materiële kosten geen invloed hebben op 
volumemutatie (B12), terwijl deze kosten wel invloed hebben op volumemutatie 
(B15). De invloed van de kapitaallasten en overige kosten op het gewicht van de 
volumemutatie van een goederengroep wordt groter wanneer het aandeel van deze 
kosten in de productiegebonden waarde van de goederengroep groter wordt. 

 

B.5 Wijzigingen in productdefinities 

In paragraaf B.1 was al beschreven op welke wijze nieuw ingevoerde en oude, of 
wegvallende, producten worden meegenomen in een volume-index. De samenstelling 
van een goederenverzameling kan ook veranderen doordat productdefinities worden 
gewijzigd. In de ouderenzorg hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: 

1. Verschuiving van een deel van de activiteiten van een product naar een ander 
product; 

2. Uitsplitsing van een product in verschillende deelproducten; 
3. Samenvoeging van verschillende producten tot één product. 
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Om voor elk product volume-indices correct te berekenen, is het noodzakelijk om de 
definities van de producten tussen twee opeenvolgende jaren te laten aansluiten. 
Hieronder zal worden beschreven op welke wijze deze aansluiting bewerkstelligd kan 
worden. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van de twee gevallen die zich in de 
ouderenzorg hebben voorgedaan. De verschuiving van persoonlijke verzorging naar 
huishoudelijke verzorging is een voorbeeld van geval 1. De uitsplitsing van 
verpleging in een gereduceerd deel verpleging en persoonlijke verzorging speciaal is 
een voorbeeld van geval 2. Ook geval 3 komt voor, maar in die situaties is sprake van 
gewijzigde volume-eenheden in het jaar waarin producten zijn samengevoegd (zie 
par.4.2). Deze gevallen worden behandeld als nieuwe en wegvallende producten (zie 
par.4.3), zodat geval 3 hier niet zal worden uitgewerkt. Dit probleem kan echter op 
vrijwel dezelfde wijze worden aangepakt als geval 2. 

 

Verschuiving van persoonlijke naar huishoudelijke verzorging 

Tot en met 2004 was (persoonlijke) verzorging een mix van persoonlijke verzorging 
en huishoudelijke verzorging. In 2005 was de definitie van persoonlijke verzorging 
gewijzigd. De huishoudelijke verzorgingstaken zijn uit persoonlijke verzorging 
geschrapt en vallen sinds 2005 geheel onder huishoudelijke verzorging. Dit betekent 
dat het product persoonlijke verzorging in 2004 niet meer volledig aansluit op het 
product in 2005. Om volume-indices te berekenen, dient de aansluiting tussen 2004 en 
2005 voor dit product te worden hersteld. 

 Aangezien persoonlijke en huishoudelijke verzorging hier tot verschillende 
goederengroepen worden gerekend, dienen niet alleen de volumemutaties van de twee 
goederengroepen in 2005 te worden aangepast, maar ook de mutaties voor alle eerdere 
jaren. Ook de waardemutaties van de twee goederengroepen moeten worden 
aangepast tot en met 2005. Om de aanpassingen van de mutaties zichtbaar te maken, 
wordt de volgende notatie ingevoerd. Zij ppv,t, phv,t en pah,t de prijzen van resp. 
persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging en alphahulp in jaar t en qpv,t, qhv,t

en qah,t de verleende uren zorg voor deze producten in jaar t. Zij a ∈ [0, 1] de fractie 
van het aantal uren persoonlijke verzorging die tot en met 2004 geheel bestaat uit 
huishoudelijke verzorging. Hier zal worden verondersteld dat a constant is. 

 Het werkelijke aantal verleende uren huishoudelijke verzorging in de jaren t tot 
en met 2004 is niet qhv,t, maar qhv,t + aqpv,t. Vanaf 2005 is het aantal uren 
huishoudelijke verzorging wel gelijk aan qhv,t, omdat persoonlijke verzorging niet 
meer bestaat uit huishoudelijke verzorging. Het werkelijke aantal uren persoonlijke 
verzorging is gelijk aan qpv,t – aqpv,t = (1 – a)qpv,t voor de jaren t tot en met 2004 en 
qpv,t vanaf 2005. Deze verschuivingen hebben tot gevolg dat de waarde van de 
goederengroep huishoudelijke verzorging tot en met 2004 moet worden verhoogd met 
phv,t aqpv,t, terwijl de waarde van de overige thuiszorgdiensten met deze term moet 
worden verlaagd. 

 Hieronder zullen alleen de effecten op de volumemutaties worden gegeven. De 
Paasche volumemutatie van de goederengroep huishoudelijke verzorging is gelijk aan 

 



55 

(B17) 
)(

)(

1,pv1,hv,hv1,ah,ah

,pv,hv,hv,ah,ah

−−− ++

++

ttttt

ttttt

aqqpqp
aqqpqp

voor t ≤ 2004, en 

(B18) 
)( 1,pv1,hv,hv1,ah,ah

,hv,hv,ah,ah

−−− ++
+

ttttt

tttt

aqqpqp
qpqp

voor t = 2005. De Paasche volumemutatie met betrekking tot de productmatch tz
1, −ttG

van de overige thuiszorgdiensten wordt 
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voor t = 2005. Er dient te worden gelet op het verschil in de prijzen waarmee aqpv,t–1 in 
de noemers van (B19) en (B20) vermenigvuldigd wordt. Dit verschil is als volgt te 
verklaren. Het werkelijke aantal uren persoonlijke verzorging in jaar t – 1 is gelijk aan 
(1 – a)qpv,t–1. Het tarief van persoonlijke verzorging in t = 2005 is ppv,t. Indien men dit 
tarief vermenigvuldigt met (1 – a)qpv,t–1, dan volgt onmiddellijk de term die in de 
noemer van (B20) wordt afgetrokken van de somterm. 

 Tot en met 2004 bestond het tarief van persoonlijke verzorging nog voor een 
deel uit het tarief van huishoudelijke verzorging. Het tarief van de uren (1 – a)qpv,t, die 
alleen uit persoonlijke verzorging bestaan, is gelijk aan 
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waarin ppv,t het tarief van het volledige pakket aan verzorging voorstelt, dus inclusief 
de uren aqpv,t huishoudelijke verzorging. Vermenigvuldiging van tarief (B21) met het 
feitelijke aantal uren persoonlijke verzorging (1 – a)qpv,t–1 leidt tot de term die in de 
noemer van (B19) wordt afgetrokken van de somterm. 

 Er zijn minder aanpassingen nodig indien huishoudelijke verzorging en de 
overige thuiszorgdiensten worden samengevoegd tot één goederengroep extramurale 
zorg (‘ez’). De waardemutaties van extramurale zorg blijven onveranderd, omdat de 
verschuiving van persoonlijke naar huishoudelijke verzorging binnen dezelfde 



56 

goederengroep plaatsvindt. Ook de volumemutaties behoeven geen aanpassingen tot 
en met 2004, omdat de producten op elkaar aansluiten. Dit kan men verifiëren door de 
tellers van (B17) en (B19) bij elkaar op te tellen en ook de noemers van deze 
uitdrukkingen. Hieruit volgt de Paasche volumemutatie met betrekking tot de 
productmatch van extramurale zorg. Het is eenvoudig in te zien dat de parameter a
wegvalt en de volumemutatie haar gebruikelijke vorm krijgt. De volumemutatie voor t
= 2005 dient echter wel te worden aangepast; deze wordt gelijk aan 
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Deze volumemutatie kan worden afgeleid uit (B18) en (B20) door de tellers en de 
noemers van deze twee uitdrukkingen op te tellen. 

 Uitdrukking (B22) laat direct het effect van een verschuiving tussen de twee 
producten zien. De bijstelling van de volumemutatie hangt af van het verschil tussen 
de tarieven van de twee producten. Als de tarieven gelijk zijn, dan heeft de parameter 
a geen effect. De producten ‘pv’ en ‘hv’ kunnen dan worden gezien als één product. 
Als ppv,t > phv,t, dan volgt uit (B22) dat de volumemutatie groter wordt. Door de 
productverschuiving is de werkelijke volumemutatie van product ‘pv’ groter. Door het 
hogere tarief van ‘pv’ weegt de positieve bijstelling van de volumemutatie van ‘pv’ 
zwaarder door dan de negatieve bijstelling van de volumemutatie van ‘hv’. Wanneer 
ppv,t < phv,t, dan wordt volumemutatie (B22) kleiner. 

 

Uitsplitsing van verpleging 

De uitsplitsing van een product in verschillende deelproducten kan op soortgelijke 
wijze behandeld worden. De aangepaste volumemutatie lijkt in dit geval sterk op 
(B22). In 2006 is een deel van de uren verpleging (‘vp’) afgesplitst en geregistreerd 
als persoonlijke verzorging speciaal (‘ps’). Hierdoor moet de volumemutatie van de 
overige thuiszorgdiensten in 2006 worden aangepast. Dit geldt niet voor de waarde-
mutatie en de waarde- en volumemutaties van de voorgaande jaren, omdat ‘vp’ en ‘ps’ 
tot dezelfde goederengroep worden gerekend (zie de discussie hiervoor). 

 Zij b ∈ [0, 1] de fractie van de uren verpleging die in 2005 (= t – 1) uit 
persoonlijke verzorging speciaal bestaat. De Paasche volumemutatie met betrekking 
tot de productmatch van de overige thuiszorgdiensten dient als volgt te worden 
aangepast: 

(B23) .
)(tz

1,

tz
1,

1,vp,ps,vp1,,

,ps,ps,,

∑
∑
−

−

∈ −−

∈

−−

+

tt

tt

Gi ttttiti

ttGi titi

bqppqp

qpqp

Merk de gelijkenis op van deze uitdrukking met (B22). In feite heeft ‘vp’ dezelfde rol 
als ‘pv’ in (B22) en heeft ‘ps’ de rol van ‘hv’. Het enige verschil met (B22) is dat ‘ps’ 
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als afzonderlijk product in jaar t – 1 niet bestond, in tegenstelling tot ‘hv’. Het product 
‘ps’ zit om deze reden niet in de productmatch. 

 Het geval van nieuwe producten, dat in paragraaf B.1 was behandeld, kan met 
behulp van (B23) een alternatieve interpretatie worden gegeven. De volumemutatie in 
het geval van nieuwe producten kan ook worden verkregen door in (B23) b gelijk aan 
0 te stellen. Het resultaat kan worden herschreven als het product van de Paasche 
volumemutatie (B3) voor de productmatch en de bijdrage (B4) voor nieuwe producten 
(in dit geval ‘ps’). Ook deze ‘limietbenadering’ laat zien dat (B4) als een 
volumebijdrage kan worden beschouwd. 
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Bijlage C 

 

Waarden van de zorgproductie naar goederengroep en instellingsvorm 
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Tabel C. Waarden van verpleeghuiszorg (vphz), verzorgingshuiszorg (vzhz), thuiszorg (tz) en huishoudelijke verzorging
(hv) voor verpleeghuizen (VPH), verzorgingshuizen (VZH) en thuiszorginstellingen (TZ). De totalen per goederengroep
(VVT) en per instellingsvorm (Totaal) zijn eveneens weergegeven. (Waarde in mln Euro)

1998 vphz vzhz tz hv Totaal 1999 vphz vzhz tz hv Totaal
VPH 2685,1 87,7 2772,9 VPH 2780,2 96,4 2876,6
VZH 2411,6 129,1 2540,7 VZH 2515,4 159,7 2675,2
TZ 1367,1 1367,1 TZ 1397,3 1397,3

VVT 2685,1 2411,6 1583,9 6680,7 VVT 2780,2 2515,4 1653,4 6949,0

2000 vphz vzhz tz hv Totaal 2001 vphz vzhz tz hv Totaal
VPH 2889,5 104,3 2993,8 VPH 3534,3 199,1 3733,4
VZH 2654,2 197,8 2852,0 VZH 2782,5 295,7 3078,1
TZ 984,2 580,6 1564,9 TZ 1157,3 724,4 1881,7

VVT 2889,5 2654,2 1286,4 580,6 7410,7 VVT 3534,3 2782,5 1652,1 724,4 8693,3

2002 vphz vzhz tz hv Totaal 2003 vphz vzhz tz hv Totaal
VPH 3899,6 230,0 4129,6 VPH 4186,1 292,0 2,2 4480,3
VZH 2971,5 320,0 2,3 3293,7 VZH 1,2 3000,6 347,8 16,1 3365,7
TZ 1358,6 898,2 2256,8 TZ 1481,4 1000,4 2481,8

VVT 3899,6 2971,5 1908,6 900,5 9680,2 VVT 4187,3 3000,6 2121,2 1018,8 10327,8

2004 vphz vzhz tz hv Totaal 2005 vphz vzhz tz hv Totaal
VPH 4199,2 1,1 304,5 15,2 4520,0
VZH 174,5 2992,1 332,8 65,3 3564,6
TZ 0,0 1765,4 1011,5 2776,9

VVT 4373,6 2993,2 2402,7 1092,0 10861,5 VVT 4578,5 3052,8 2511,2 1191,3 11333,8

2006 vphz vzhz tz hv Totaal

VVT 4865,9 2982,6 2853,2 1191,8 11893,4

Bron: NZa, CBS.
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Bijlage D 

 

Waarde-, prijs- en volumemutaties naar goederengroep en instellingsvorm 
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Tabel D. Waarde-, prijs- en volumemutaties voor de vier goederengroepen. De totale mutaties staan in de VVT-rijen van de subtabellen.
De overall mutaties voor de instellingsvormen staan onder "Totaal". De prijsmutaties van thuiszorgdiensten (tz) voor verzorgingshuizen
(VZH) in 2001 en voor verpleeghuizen (VPH) in 2002 kunnen niet berekend worden (n.b. ).

1999 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 103,54 103,96 99,59 109,85 104,35 105,27 103,74 103,93 99,82
VZH 104,31 105,61 98,77 123,71 95,92 128,96 105,29 104,60 100,66
TZ 102,21 103,69 98,57 102,21 103,69 98,57

VVT 103,54 103,96 99,59 104,31 105,61 98,77 104,38 103,12 101,23 104,02 104,24 99,79

2000 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 103,93 102,45 101,44 108,25 104,50 103,59 104,08 102,51 101,53
VZH 105,52 105,63 99,90 123,83 107,61 115,08 106,61 105,40 101,14
TZ 70,44 116,88 60,27 111,99 108,75 102,99

VVT 103,93 102,45 101,44 105,52 105,63 99,90 77,80 108,56 71,67 106,64 104,05 102,50

2001 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 122,32 102,89 118,88 190,83 105,54 180,80 124,70 102,65 121,48
VZH 104,83 103,24 101,54 149,50 n.b. n.b. 107,93 102,77 105,02
TZ 117,59 106,84 110,06 124,76 111,02 112,38 120,25 108,49 110,84

VVT 122,32 102,89 118,88 104,83 103,24 101,54 128,43 106,71 120,36 124,76 111,02 112,38 117,31 103,70 113,12

2002 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 110,33 105,91 104,18 115,55 n.b. n.b. 110,61 105,85 104,49
VZH 106,79 108,03 98,86 108,21 105,18 102,88 107,00 107,64 99,41
TZ 117,39 106,34 110,39 124,00 109,05 113,71 119,93 107,45 111,62

VVT 110,33 105,91 104,18 106,79 108,03 98,86 115,52 106,08 108,91 124,32 109,05 114,00 111,35 106,43 104,63

2003 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 107,35 102,56 104,66 126,93 105,73 120,05 108,49 102,62 105,72
VZH 100,98 105,35 95,85 108,70 107,52 101,09 702,66 104,60 671,73 102,19 105,26 97,08
TZ 109,04 99,54 109,54 111,38 100,86 110,43 109,97 100,08 109,89

VVT 107,38 102,57 104,69 100,98 105,35 95,85 111,14 101,63 109,36 113,13 100,87 112,16 106,69 102,43 104,15

2004 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VPH 100,31 103,03 97,36 104,27 99,80 104,48 689,20 99,99 689,28 100,89 102,90 98,05
VZH 14571,68 99,65 14623,31 99,72 101,83 97,92 95,70 99,77 95,92 404,99 100,10 404,58 105,91 101,49 104,35
TZ 119,17 103,87 114,73 101,11 103,49 97,69 111,89 103,72 107,88

VVT 104,45 103,62 100,81 99,75 101,83 97,96 113,27 103,01 109,96 107,19 103,43 103,63 105,17 102,54 102,56

2005 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VVT 104,68 101,20 103,45 101,99 103,43 98,61 104,52 103,41 101,08 109,09 98,17 111,12 104,35 101,74 102,57

2006 vphz vzhz tz hv Totaal
waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume waarde prijs volume

VVT 106,28 100,12 106,15 97,70 100,08 97,63 113,62 104,08 109,16 100,04 94,54 105,82 104,94 99,98 104,96

Bron: NZa, CBS.


