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Marktanalyse 2021 – Zuid-Limburg 
Voor u ligt de marktanalyse 2021 Geestelijke Gezondheidszorg van CZ zorgkantoorregio Zuid-
Limburg. 

Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) nodig hebben toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-
toegangscriteria. De instroom van deze nieuwe cliënten loopt naar verwachting tot eind 2021 door. 
2021 zien wij daarom als overgangsjaar waarin we samen met zorgaanbieders het fundament leggen 
voor de toekomst. 

Gezien deze transitie is de beschikbare data voor deze marktanalyse beperkt. De data uit de eerste 
twee maanden van het jaar 2021 geven een beeld van de ontwikkelingen binnen het Wlz-landschap, 
maar geven nadrukkelijk een peilmoment weer in deze overgangsperiode. 

Door de combinatie van interne en externe bronnen werpen we een eerste blik op deze nieuwe 
sector tijdens de startfase binnen de Wlz. 
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    Strategische doelenkaart CZ zorgkantoor 
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    Strategische doelenkaart CZ zorgkantoor - zorgaanbod 
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 CZ zorgkantoorregio’s 

• CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg 
(Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's. 

• Deze presentatie heeft betrekking op de CZ 
zorgkantoorregio Zuid-Limburg, sector GGZ. 

• Andere CZ zorgkantoorregio’s zijn:
Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Zeeland, 
Zuid-Hollandse Eilanden en Haaglanden. 
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Landelijke trends en ontwikkelingen 
• Het beslag op het macrobudget voor de Wet langdurige zorg (Wlz) neemt de komende jaren flink toe door onder andere de 

toenemende vraag binnen de ouderenzorg (V&V), de (her)-instroom van de GGZ-W cliënten, de ouder wordende cliënt en de 
toenemende complexiteit van de zorgvraag. In dit dynamische speelveld ligt de uitdaging om de kosten per individuele cliënt 
betaalbaar te houden, waarmee zorg doelmatig wordt ingezet. 

• Voor de cliënten met een GGZ-W indicatie binnen de Wlz is door VWS de toezegging gedaan dat voor het jaar 2021 het macrobudget wordt 
aangevuld naar gelang het aantal indicaties. 

• Na het transitiejaar 2021 zal er voor de GGZ, net als in de andere sectoren binnen de Wlz binnen CZ zorgkantoor, een sectorbudget worden 
vastgesteld. 

• Technologie kan een van de oplossingsrichtingen zijn voor vraagstukken omtrent arbeid, vastgoed, de groeiende zorgvraag en 
kwaliteit van zorg. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat technologische innovaties versneld in het zorglandschap zijn 
geïmplementeerd. In verschillende domeinen zijn er grote stappen gemaakt met zorg op afstand. 

• Een voorbeeld is de snelle ontwikkeling van eHealth binnen de GGZ sector. 

• Er zijn capaciteitsvraagstukken met betrekking tot hoog complexe zorg. De beveiligde zorg, die in sommige gevallen noodzakelijk 
is, is niet in elke regio voorhanden. CZ zorgkantoor is met aanbieders in gesprek om invulling te geven aan deze zorgvraag. 

• Ondanks de toegang van GGZ cliënten tot de Wlz blijft de herstelgedachte van groot belang bij alle betrokkenen in de sector. 
• Er zijn mooie ontwikkelingen met het model ART (Active Recovery Triad), waarmee een nieuw perspectief wordt geboden voor de langdurige 

GGZ. Deze professionele standaard richt zit op langdurige herstelgerichte zorg, waarbij wordt uitgegaan van de behoeften, drijfveren en 
wensen van de cliënt in zijn of haar dagelijks leven. 

• Voor cliënten met snijvlakproblematiek GGZ-VV-GZ richt CZ zorgkantoor zich op het stimuleren van samenwerking in de keten. 
Hierbij valt te denken aan: 

• GZ-cliënten met verslavingsproblematiek, waar sector overstijgende expertise gewenst is. 
• De ouder wordende GGZ-cliënt met toenemende somatische problematiek. 
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Covid-19 
• Covid-19 heeft van 2020 een onstuimig jaar gemaakt. Ook in 2021 legt het een enorme druk op 

onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij. We hebben 
grote bewondering voor de enorme inzet en flexibiliteit die zorgaanbieders tonen en hebben 
getoond. 

• De zorgkantoren hebben geprobeerd om aanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
borging van continuïteit van zorg, door uitvoering te geven aan de regelingen omzetderving 
2020 en extra kosten. Indien sprake is van omzetderving als gevolg van de uitbraak van Covid-
19 zijn er mogelijkheden om hiervoor een compensatie te ontvangen. Daarnaast is er met de 
regeling extra kosten een tegemoetkoming te ontvangen voor extra materiële en/of personele 
kosten. 

• Covid-19 heeft zijn weerslag gehad op de invulling van contracteringsperiode voor de sector. 
Door destijds geldende maatregelen is er in het reguliere inschrijfproces 2021 geen mogelijkheid 
geweest om fysiek een bezoek te brengen aan (nieuwe) aanbieders. We hebben met enkele 
bestuurders een face-to-face kennismakingsgesprek gevoerd, met het merendeel is online 
kennisgemaakt. 

• Waar mogelijk voeren we de kwaliteitsdialogen en bestuurlijke overleggen dit jaar face-to-face, 
uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen op dat moment. 
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Kwaliteit 
Kwaliteitsdialogen 
Vanaf Q2 2021 wordt gestart met de 
kwaliteitsdialogen voor de sector GGZ. 

Deze gesprekken zullen worden gevoerd 
aan de hand van 5 bouwstenen die 
centraal staan in de voorlopige 
uitgangspunten voor kwaliteit die in overleg 
met de sector zijn ontwikkeld: cliënt, 
organisatie, personeel, gebouw en 
inrichting en leren en verbeteren. 

CZ zal deze dialogen voeren met de 
cliëntenraden, medewerkers, bestuurders 
en andere betrokkenen van de organisatie. 
We willen samen onderzoeken welke 
onderwerpen zich lenen voor een zinvolle 
uitwisseling van kennis en kunde. 

Werkbezoeken 
Door de fysieke beperkingen van het 
coronabeleid hebben er nog geen 
werkbezoeken plaatsgevonden. Om inzicht 
te krijgen in de kwaliteit van zorg bij de 
zorgaanbieders, starten binnenkort 
de kwaliteitsdialogen. Door creatief om te 
gaan met beeld en geluid (bijvoorbeeld het 
tonen van een filmpje, of een live 
rondleiding middels een Google Glass), 
verwachten we in deze tijd toch op een 
mooie manier inzicht te krijgen op de 
locaties van zorgaanbieders. 

Fysieke werkbezoeken op locatie volgen 
hopelijk later in het jaar. 

Best practices 
Ondanks de huidige beperkingen is CZ 
zorgkantoor voornemens om in 2021 een 
begin te maken met het verzamelen van 
best practices bij onze aanbieders. Onze 
doelstelling is om als verbinder te fungeren 
tussen de aanbieders in onze regio's. 
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Regionale afspraken en samenwerkingsverbanden 
Crisisregeling Verlenging Wmo-indicatie Regiotafels Gemeenten 

Per 1 januari 2021 is de 
crisisregeling voor de GGZ anders 
ingericht. Per regio is een GGZ-
crisisdienst aangewezen. 

Indien er bij een persoon een acute 
crisissituatie ontstaat en de 
psychiatrische problematiek op de 
voorgrond staat, wordt de regionale 
crisisdienst ingeschakeld. Deze 
doorloopt een triage waaruit de 
urgentie volgt. Aan de hand daarvan 
wordt bepaald waar de cliënt verder 
wordt beoordeeld. 

In Zuid-Limburg zijn de 
crisisregisseurs Mondriaan en 
Zuyderland Medisch Centrum 
(GGZ). 

Het aantal aanvragen voor een GGZ-W 
indicatie binnen de Wlz is hoger dan op 
voorhand geraamd. Hierdoor is er 
vertraging ontstaan bij het CIZ in het 
proces van toekenning van de Wlz-
indicaties en in het daaropvolgende 
proces van zorgbemiddeling door de 
zorgkantoren. 

Om cliënten zo min mogelijk last te laten 
ondervinden van deze vertraging, is met 
de gemeenten afgesproken dat de 
financiering van de cliënt met zorg in 
natura vanuit de Wmo doorloopt tot de 
Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. 
Ook na indicatiestelling blijft de huidige 
zorg doorlopen tot de aanvang van de 
zorg is ingeregeld via het zorgkantoor. 

CZ zorgkantoor is voornemens om 
regiotafels op te zetten, zodat 
(regionale) knelpunten in 
samenwerking kunnen worden 
opgepakt en goede 
voorbeelden kunnen worden gedeeld. 

CZ zorgkantoor zal vanaf Q2 2021 op 
regelmatige basis overleg gaan 
voeren met de centrumgemeenten. 

Het doel van deze overleggen is het 
versterken van de zorgketen (Wmo-
naar Wlz-zorg). Daarnaast gaan we 
het gesprek aan over mogelijkheden 
voor ambulante zorgvormen en 
stimuleren we de herstelgerichte 
gedachte binnen de GGZ. 
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Zorgaanbieders in Zuid-Limburg 
In regio Zuid-Limburg zijn de volgende aanbieders gecontracteerd: 

• Agapè Zorg 
• Autismebegeleiding.nl 
• Stichting Autismehulp Zuid-Limburg 
• Stichting Exodus Zuid-Nederland 
• LEVANTOgroep 
• RIBW Leger des Heils 
• Mondriaan Zorggroep 
• Stichting Zonnewende 
• Stichting Zorggroep Triade 
• Zorgverlening PGZ 
• Zuyderland Medisch Centrum (GGZ) 

Voor een actueel overzicht verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas. 
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Capaciteit in de regio 
Aan gecontracteerde GGZ aanbieders is gevraagd of zijn openstaande capaciteit hebben voor GGZ-W cliënten. Daarnaast richtte de 
uitvraag zich op mogelijkheden tot uitbreiding van VPT/ ZZP plaatsen verdeeld naar de verschillende GGZ-W profielen.
Deze informatie blijkt echter lastig te genereren, waardoor er geen exacte aantallen kunnen worden weergegeven. Het beeld wat uit 
deze aanvraag is ontstaan is driedeling: 

• Cliënten die reeds zorg ontvingen vanuit een ander domein en recent een GGZ-W indicatie hebben ontvangen, kunnen 
doorgaans hun zorg bij de gecontracteerde aanbieder binnen de Wlz continueren. Dit is in lijn met de landelijke 
doelstelling ten aanzien van de transitie, om zoveel mogelijk continuïteit te creëren van woonplek en zorgaanbod. 
Daarnaast wordt de zorg voortgezet voor cliënten die nog in afwachting zijn van een mogelijke Wlz-indicatie. 

• Gecontracteerde aanbieders leveren geregeld zorg vanuit verschillende financieringsstromen (Wmo, Zvw, forensische 
zorg en Wlz). Doordat zij op diverse domeinen actief zijn is de exacte beschikbaarheid van Wlz capaciteit lastig te duiden. 
Er is gebleken dat bij veel aanbieders geen specifieke toespitsing is in capaciteit voor de Wlz, maar capaciteit bepaald
wordt over de gehele breedte van het zorgaanbod. Zorgaanbieders geven aan dat ze zich hierin richten op de match met 
de individuele cliënt en de financieringsstroom hierin van ondergeschikt belang is. 

• Wanneer er wel een toespitsing kan worden gemaakt op beschikbare Wlz-capaciteit bij een aanbieder, wordt dit vaak niet 
gedifferentieerd per GGZ-W zorgprofiel. Ook hierbij wordt aangegeven dat de nadruk ligt op de match met de cliënt. 

De toegezonden informatie geeft mooie handvatten voor dialoog tussen zorgaanbieders en het zorgkantoor in de afstemming 
tussen enerzijds de vraag naar capaciteit en anderzijds het aanbod van capaciteit in de regio. Het komende jaar zal worden 
gebruikt om in samenwerking met zorgaanbieders meer zicht te krijgen op capaciteitsvraagstukken. 
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Legenda 

• Wlz: Wet  langdurige  zorg 

• V&V:  Verpleging  &  Verzorging 

• GZ:  Gehandicapten  zorg 

• GGZ:  Geestelijke  Gezondheidszorg 

• Wmo: Wet  maatschappelijke  ondersteuning 

• CIZ:  Centrum  Indicatiestelling  Zorg 

• Mpt: modulair  pakket  thuis 

• Vpt: volledig  pakket  thuis 

• Zzp:  zorgzwaartepakket 

• Zorgprofiel:  een  overzicht  van  de  verschillende  zorgprofielen  vindt  u hier. 
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