
 

1 Het is mogelijk dat een aantal zorgverzekeraars nog (kleine) wijzigingen in contractinformatie doorgeven. Deze 

wijzigingen zullen worden meegenomen in de verdiepende vervolgrapportage later dit jaar. 

 

Kerncijfers (niet-)gecontracteerde wijkverpleging 2016 – 2019 

 

Vektis heeft in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 

onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de kerncijfers van het aandeel niet-

gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging over de jaren 2016 – 2019.  

De cijfers voor 2019 zijn hier toegevoegd aan de cijfers die Vektis eerder over 2016-2018 

heeft gerapporteerd. De cijfers van 2019 zijn voorlopige1 cijfers op basis van de 

contractgegevens die op dit moment bekend zijn bij Vektis.  

 

In het algemeen is zichtbaar dat er in 2019 meer gecontracteerde wijkverpleging is 

geleverd dan in 2018, en dat de omvang van de niet gecontracteerde zorg is afgenomen 

tot onder het niveau van 2017. 

 

Tabel 1. Aantal cliënten en % in (niet-)gecontracteerde zorg 

 
 

Tabel 2. Kosten en % in (niet-)gecontracteerde zorg 

 
 

Tabel 3. Gemiddelde kosten per cliënt per jaar (niet-)gecontracteerde zorg in €, %-

verschil en als ratio 

 
 

Tabel 4. Gemiddeld aantal uur per cliënt per maand (niet-)gecontracteerde zorg in %-

verschil en als ratio 

 
* (Niet-gecontracteerd minus gecontracteerd) gedeeld door gecontracteerd 

** Niet-gecontracteerd gedeeld door gecontracteerd  

                                                      

 

Periode Gecontracteerd Niet-gecontracteerd

2016 457.000                16.000                                       

2017 467.000                21.000                                       

2018 503.000                30.000                                       

2019 526.000                19.000                                       

% Niet-gecontracteerd 

3,4%

4,3%

5,6%

3,5%

Periode Gecontracteerd Niet-gecontracteerd

2016 € 2.393.399.000 € 100.830.000

2017 € 2.465.854.000 € 191.232.000

2018 € 2.625.706.000 € 260.827.000

2019 € 2.722.267.000 € 165.340.000

4,0%

7,2%

9,0%

% Niet-gecontracteerd

5,7%

Periode Gecontracteerd Niet-gecontracteerd % verschil* Ratio**

2016 € 5.200 € 6.400 23% 1,2

2017 € 5.300 € 9.000 70% 1,7

2018 € 5.200 € 8.800 69% 1,7

2019 € 5.200 € 8.600 66% 1,7

Periode Gecontracteerd Niet-gecontracteerd % verschil* Ratio**

2016 17 32 88% 1,9

2017 16 42 163% 2,6

2018 15 38 153% 2,5

2019 14 29 111% 2,1



Kerncijfers (niet-)gecontracteerde wijkverpleging 2016 – 2019 

 

Korte toelichting 

Het aantal cliënten dat gecontracteerde wijkverpleging ontvangt is in 2019 opnieuw 

gestegen. Daarentegen is het aantal cliënten dat niet-gecontracteerde wijkverpleging 

ontvangt gedaald ten opzichte van 2017 en 2018. Het percentage cliënten dat niet-

gecontracteerde zorg ontvangt is gedaald van 5,6% in 2018 naar 3,5% in 2019. 

  

De zorgkosten voor de wijkverpleging zijn in 2018 vergelijkbaar met 2019, waarbij er bijna 

100 miljoen verschoven is van niet-gecontracteerde zorg naar gecontracteerde zorg. Het 

percentage niet-gecontracteerde zorg is hierdoor afgenomen van 9,0% tot 5,7% van de 

totale kosten.  

 

De gemiddelde kosten per cliënt per jaar zijn bij de gecontracteerde zorg ongeveer 5.200 

euro. Dit bedrag is vrij stabiel in de periode 2016-2019. Bij de niet-gecontracteerde zorg zijn 

de kosten per cliënt per jaar gemiddeld 1,7 keer zo hoog, maar deze vertonen wel een 

dalende trend vanaf 2017.  

 

Het gemiddelde aantal uur per cliënt per maand ligt nog steeds hoger voor niet-

gecontracteerde wijkverpleging vergeleken met gecontracteerde wijkverpleging. Er is wel 

een daling in het gemiddelde aantal uren per cliënt per maand, welke sterker is voor de 

niet-gecontracteerde wijkverpleging dan voor de gecontracteerde wijkverpleging. Dit 

wordt duidelijk in de daling van de ratio niet-gecontracteerde zorg ten opzichte van 

gecontracteerde zorg van 2,5 in 2018 naar 2,1 in 2019. 

 

Achtergrond 

Vektis monitort in opdracht van de partijen van het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging de 

ontwikkeling van het aandeel niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging.  

De cijfers voor 2019 zijn hier toegevoegd aan de cijfers die Vektis eerder over 2016-2018 

heeft gerapporteerd.  

 

In het onderzoek zijn declaratiegegevens wijkverpleging gekoppeld aan de 

contractinformatie van zorgverzekeraars. Hierdoor is de omvang van de gecontracteerde 

en niet-gecontracteerde wijkverpleegkundige zorg in beeld gebracht. 

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het informatiesysteem van Vektis waaraan alle 

zorgverzekeraars maandelijks declaraties over de wijkverpleging leveren. Hierbij gaat het 

om declaraties die door zorgverzekeraars als rechtmatig zijn beoordeeld en zijn betaald.  

 

De cijfers zijn exclusief wijkverpleging in de palliatieve fase en exclusief wijkverpleging 

vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).  

 

Deze declaratiedata is voor de jaren 2016-2019 nagenoeg compleet. Alle 

zorgverzekeraars zijn meegenomen in deze cijfers, de cijfers representeren vrijwel 100% van 

alle verzekerden in Nederland. 

 

 


