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In dit document leest u de aandachtspunten en uitgangspunten behorend bij de regioperspectieven Gehandicaptenzorg 

zoals gepubliceerd op onze website. Wij raden u aan om kennis te nemen hiervan bij de duiding van de getoonde 

rapportages. Eveneens willen wij benadrukken dat de titels van de rapportages afkomstig zijn uit interne rapportages. 

Derhalve is het voor een juiste interpretatie goed om kennis te nemen van onderstaande informatie.



Vraagprognose

Algemene beschrijving

De vraagprognose laat een prognose zien van het aantal indicaties voor de komende 10 jaar (t/m februari 2032) o.b.v. aantal indicaties in de periode 01-04-2018 
t/m 01-02-2022. De vraagprognose is op twee niveaus uitgevoerd: functieprofiel en zorgzwaartepakket.

Aandachtspunten

Input voor de prognose is het aantal indicaties op peildatum (1e van de maand) voor de periode 01-04-2018 t/m 01-02-2022. Voor prognose is gekozen voor een 
ETS model. Dit model houdt rekening met trend in de data, en weegt recentere observaties zwaarder mee dan oudere observaties.

In de eerste plot zie je 5 grafieken: 1 grafiek voor elke functiesoort en 1 totaalgrafiek (aantal indicaties geaggregeerd over de functiesoorten). De zwarte lijn geeft 
het aantal indicaties per maand aan van april 2018 t/m februari 2022 (peildatum 1e van de maand). De blauwe lijn laat de prognose voor de komende 10 jaar zien 
(maart 2022 t/m februari 2032). De lichtblauwe arcering toont het betrouwbaarheidsinterval: deze geeft, met de kennis van nu, aan tussen welke waarden het 
daadwerkelijk aantal indicaties met 90% zekerheid zal liggen.

De tweede plot toont 9 grafieken: de geselecteerde zorgzwaartepakketten (in dit geval alle zorgzwaartepakketten van functieprofiel VG) en linksboven de 
totaalgrafiek (aantal indicaties geaggregeerd over de ZZP’s). Ook hier geldt: De zwarte lijn geeft het aantal indicaties per maand aan van april 2018 t/m februari 
2022 (peildatum 1e van de maand). De blauwe lijn laat de prognose voor de komende 10 jaar zien (maart 2022 t/m februari 2032). De lichtblauwe arcering toont het 
betrouwbaarheidsinterval: deze geeft aan, met de kennis van nu, tussen welke waarden het daadwerkelijk aantal indicaties met 90% zekerheid zal liggen.

Bronnen

Indicatiebesluiten (CZ zorgkantoor)



Zorgzwaarte

Algemene beschrijving

• Deze cirkeldiagram toont de relatieve verdeling van het aantal cliënten per zzp (3VG – 8VG) in de jaren 2019, 2020 en 2021. De data zijn gebaseerd op 
peilmoment 1 april van het desbetreffende jaar.

Aandachtspunten

N.v.t.

3. Bronnen

CIZ databank



Aantal indicaties

Algemene beschrijving

Deze staafdiagram toont de absolute aantallen van het aantal cliënten per zzp (3VG – 8VG) in de jaren 2019, 2020 en 2021. De data zijn gebaseerd op peilmoment 
1 april van het desbetreffende jaar.

Aandachtspunten

N.v.t.

Bronnen

CIZ databank



Indicatieprevalentie

Algemene beschrijving

De indicatieprevalentie is berekend door het aantal cliënten met een VG-zorgprofiel bij elkaar op te tellen. Bij de berekening is uitgegaan van geldige 
indicatiebesluiten op 1 januari van het betreffende jaar. De cliënt is toegeschreven aan het verantwoordelijk zorgkantoor en dit is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan 
het woonadres. Vervolgens is dit aantal gedeeld door het aantal inwoners van de zorgkantoorregio. Voor de indeling van de zorgkantoorregio’s is gebruik gemaakt 
van de huidige indeling van gemeenten in 2022. Voor het bevolkingsaantal is gebruik gemaakt van Statline data.

Aandachtspunten

N.v.t.

Bronnen

• Statline (2022)

• CIZ Databank

• Indicatiebesluiten (CZ zorgkantoor)



Kosten per cliënt

Algemene beschrijving

Deze analyse toont de kosten per cliënt. Het rapport is ontworpen aan de hand van declaratiegegevens uit de AW319 en laat het jaar 2021 zien.

Aandachtspunt

- In het rapport zijn enkel cliënten met declaraties op de leveringsvormen verblijf of vpt geïncludeerd.

- De declaraties zzp / vpt zijn de basis voor het rapport.

- Een cliënt kan in meerdere categorieën voorkomen wanneer deze gedurende het jaar overgegaan is van bijvoorbeeld vpt naar zzp of van zorgprofiel is veranderd.

- De bedragen betreffen een gemiddelde van het gedeclareerde bedrag per categorie per cliënt gedeeld door het totaal aantal gedeclareerde dagen zzp of vpt voor 
die betreffende cliënt.

- De profielen (zorgzwaartepakketten) zijn afgeleid van de declaratie en dus niet van het toegewezen of geïndiceerde zorgprofiel.

- Er wordt enkel gekeken of naast het zzp of vpt, meerzorg, toeslagen, dagbehandeling, dagbesteding, behandeling of vervoer wordt gedeclareerd. Overige 
prestaties zijn niet meegenomen in de rapportage.

Bronnen

• Declaratieberichten via Vektis: AW319



Verzilvering leveringsvormen

Algemene beschrijving

De analyse ‘Verzilvering leveringsvormen’ laat zien met welke leveringsvormen de geldige indicatiebesluiten binnen onze regio's verzilverd worden.

Aandachtspunten

- Regio wordt bepaald o.b.v. verantwoordelijk zorgkantoor.

- Wanneer er zowel mpt als pgb wordt verzilverd, valt dit in de categorie ‘combinatie mpt/pgb’.

- Wanneer er naast leveringsvorm verblijf of vpt een klein deel pgb wordt verzilverd (dagbesteding / behandeling), wordt leveringsvorm verblijf of vpt weergegeven 
(dus geen combi).

- Wanneer er wel een geldig indicatiebesluit is, maar geen zorgtoewijzing ‘in zorg', valt cliënt in de categorie ‘niet verzilverd’. Cliënten in de categorie ‘niet verzilverd’ 
kunnen wel wachtend zijn, dat is buiten de scope van deze analyse.

- Verzilvering o.b.v. zorgtoewijzingen met leveringsstatus ‘in zorg’.

Bronnen

- Indicatiebesluiten (CZ zorgkantoor)

- Zorgtoewijzingen (CZ zorgkantoor)



Wachtlijsten

Algemene beschrijving

Het rapport geeft een overzicht van het aantal cliënten per leveringsstatus.

Aandachtspunten

- BSN's zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen.

- De zorgprofielen zijn afgeleid van de toewijzing en niet van de geïndiceerde zorgeenheid.
- De sector is afgeleid van de toegewezen zorgeenheid en niet van de zorgaanbieder.

Bronnen

- Indicatiebesluiten (CZ zorgkantoor)

- Zorgtoewijzingen (CZ zorgkantoor)

- Meldingen (CZ zorgkantoor)



Bovenregionale zorgverlening

Algemene beschrijving

Deze analyse laat zien in welke regio verantwoordelijk is voor de cliënt en in welke regio cliënt zorg ontvangt. Hier komen drie groepen uit: (1) Geïndiceerd in regio, 
bovenregionaal geleverd; (2) Bovenregionaal geïndiceerd, geleverd in regio; en (3) Geïndiceerd en geleverd in regio.

Aandachtspunten

Analyse laat de aantallen zien op peildatum 1-4 van het betreffende jaar

Aandachtspunten m.b.t. leveringsvorm:

- Wanneer er zowel mpt als pgb wordt verzilverd, valt dit in de categorie ‘combinatie mpt/pgb’.

- Wanneer er naast leveringsvorm verblijf of vpt een klein deel pgb wordt verzilverd (dagbesteding / behandeling), wordt leveringsvorm verblijf of vpt weergegeven 
(dus geen combi).

- Wanneer er wel een geldig indicatiebesluit is, maar geen zorgtoewijzing ‘in zorg', valt cliënt in de categorie ‘niet verzilverd’. Cliënten in de categorie ‘niet verzilverd’ 
kunnen wel wachtend zijn, dat is buiten de scope van deze analyse.

- Verzilvering o.b.v. zorgtoewijzingen met leveringsstatus ‘in zorg’.

Bronnen

CZ zorgkantoor



Disclaimer en opmerkingen

• Het opstellen van het regioperspectief en deze bijlage is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle 
stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch 
onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoor daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook 
aanvaardt CZ zorgkantoor geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen 
ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

• Heeft u naar aanleiding van deze bijlage regioperspectief vragen of behoefte aan verdiepende informatie? 
Neem dan contact op met uw zorginkoper of via: inkoop.wlz.GZ@cz.nl. 
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