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1. Capaciteitsorgaan 

- Ontstaan

- Tripartite samenstelling

- Onafhankelijke stichting

- Beroepen

- Werkwijze:

- veldpartijen in Kamer Beroepen GG
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2. Rekenmodel



2. Rekenmodel: beleidsarm/rijk

- Startpunt model: beleidsarm

- historische of huidige gegevens

- bijvoorbeeld instroomdata, het zorgaanbod en 

productiegegevens. 

- Let op: niet altijd recent beschikbaar.

- Extrapoleren naar de toekomst: beleidsrijk

- parameterwaarden worden bepaald op basis van niet-

historische gegevens zoals grijze literatuur 

(beleidsvoornemens!) en expert-inschattingen over de 

toekomst. 

- Voorbeelden: sociaal-culturele ontwikkelingen en 

onvervulde vraag behoren hiertoe.



2. Vullen parameters

- Dataverzameling per parameter

- Deskreview (gebruik beschikbare data)

- Onafhankelijk onderzoek

- Verzamelde data in Kamer Beroepen GG

- Onderzoek bespreken op validiteit

- Uitkomsten bespreken op waarschijnlijkheid

- Vastgestelde data gaan in rekenmodel

- Doorrekening door onafhankelijk bureau

- Resultaat: scenario’s

- Kamer kiest 2 scenario’s + voorkeursscenario

- Algemeen bestuur stelt vast



2. Rekenmodel: 39 parameters

model → onderzoek 

→ parameterwaarden



2. Rekenmodel: onderzoeken (selectie)

- Vacatureonderzoek Prismant

- Arbeidsmarktonderzoek Nivel

- Werkproces-onderzoek: (groeps)interviews, 2 

praktijksimulaties (CAOP)

- Analyse wachttijddata Mediquest / Significant

- Analyse declaratiedata Vektis

- Veldgesprekken, 70-80 experts

- Literatuurstudie 



3. Raming 2018: aannames/kaders

- Streven naar evenwicht tussen zorgaanbod 

en zorgvraag in evenwichtsjaar 2030

- Zorgaanbod 2018 + onvervulde vraag = 

Zorgvraag 2018

- Vervangingsvraag / uitbreidingsvraag



- Zorgbrede toename zorgvraag

- Snel oplopende tekorten, met name knelpunt in ggz-

instellingen

- Achterblijvende instroom opleiding tot klinisch psycholoog

- Niet ingevulde opleidingsplaatsen bij o.a. gz-psycholoog

- Hogere vervangingsvraag door groei beroepsgroepen

- Sterke stijging werkzame VS-ggz en gz-psychologen 

- Verschuivingen disciplinemix: minder inzet 

psychotherapeuten

3. Raming 2018: belangrijkste 

ontwikkelingen en trends



3. Raming 2018: belangrijkste 

ontwikkelingen en trends

- (oplopende) tekorten op de arbeidsmarkt

- Toename vacatures en wachtlijsten
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3. Raming 2018: instroomadvies



Aantal FTE werkzamen

4. Historisch perspectief



- 95% (bijna verdubbeling in 8 jaar tijd!) groei Gz-

psycholoog

- Desondanks discrepantie tussen advies en instroom

4. Historisch perspectief



0

1615

3230

4845

6460

8075

0

325000

650000

975000

1300000

1625000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aantallen patiënten en zorguitgaven ggz

aantallen patiënten zorguitgaven in miljoenen

4. Historisch perspectief



- Discrepantie tussen advies en instroom

- Rekenmodel rekent toe naar evenwichtsjaar.

- Model berekent benodigde groei uit tot 2030

- Model gaat uit van gelijkmatige spreiding opleidingsinspanning over de 

jaren leidend tot een evenwicht

Model: over 12 jaar (2030) extra 1200 FTE GZP, per jaar +100 FTE

Praktijk: evt. tekort inlopen in 6 jaar, per jaar +200 FTE

- ‘spanning’ met de dagelijkse praktijk: behoefte om ervaren tekorten 

sneller op te lossen

- Risico’s: voldoende opleidelingen (KP), voorkomen werkloosheid, 

voldoende opleiders, kwaliteit van opleiding, ‘bubbel’ bij vervanging

4. Historisch perspectief



- Nu 2.000 Gz-psychologen in opleiding, komen 

komende 2 jaar op arbeidsmarkt. 

- In 2021 ongeveer 10.500 FTE Gz-psychologen 

(12.500 personen) op de markt, dan nieuw advies

5. Volgende raming 2021



Aantal FTE werkzamen



5. Volgende raming 2021

- Aandachtspunten raming 2018

- Toename zzp klinisch psycholoog en psychiaters (meer taken voor GZP)?

- beschikbaarheid informatie uit BIG-register?

- Realisering alle toegewezen opleidingsplaatsen GZP (met beschikbaarheidbijdrage dus)

- Zorgstandaarden, afstemming NZa, ZiN / AKWA

- Knelpunt jeugd: informatie GG in jeugddomein: geen data.

- Masterpsycholoog

- Ook verslavingsarts wordt geraamd

- Wederom onderzoek naar alle parameters

- Goede informatie / input van veldpartijen = goed advies

- Met Kamer Beroepen GG
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Vragen?


