2020 een jaar van flexibiliteit, daadkracht en innovatie tijdens corona
Specialist in geestelijke gezondheid
Groots in expertise,
kleinschalig georganiseerd

verspreid over Nederland met als
kernregio’s Rijnmond, Haaglanden
en Noord-Holland zuid

77,9% directe collega’s

waaronder 920 vrijwilligers

22,1%

indirecte collega’s

Veel collega’s zijn ziek geworden, een aantal zeer ernstig
en langdurig, één collega is overleden aan corona

Opbrengsten & resultaat

Dit 2,7% minder dan in 2019 als gevolg van corona

200 collega’s die vanwege corona zelf minder

Opbrengsten

Daarnaast zijn 19.300 patiënten zijn behandeld bij de POH-ggz
Patiënten in behandeling
op 31 december:

1.650 klinisch
1.600 wonen
83.750 ambulant

Tevreden patiënten
7,8 is het gemiddelde cijfer dat
we krijgen van onze ambulante
patiënten

(excl. patiënten POH)

7,8

Merkbaar betere zorg
Elke collega telt!
6.700 collega’s zochten informatie over
gezond werken bij Parnassia Groep

386 collega’s met afstand tot de arbeidsmarkt
zijn bij of via Parnassia Groep aan het werk

6,1% bedroeg het gemiddeld ziekteverzuim
over 2020

Het aantal volwassenen dat wacht op een
behandeling is met 33% verminderd
Door sneller in zorg nemen, wachtlijstbeheer
en overdracht aan andere aanbieders

Investeren in preventie komt ten goede aan de volksgezondheid,
ons welzijn en onze productiviteit, en aan de betaalbaarheid van
onze gezondheidszorg

18.000 mensen namen deel aan
een preventieve interventie van
53.000 mensen volgden een preventieve

Naast het werven van nieuwe collega’s
zetten we in op behoud door collega’s
te ondersteunen in hun vitaliteit en het
bieden van veel ontwikkelmogelijkheden.

Samen met verwijzers
463 huisartsen worden ondersteund door een POH-ggz

Bedrijfsresultaat

In 2020 hebben de zorgbedrijven van Parnassia Groep

162.000 patiënten behandeld

500 gespecialiseerde teams

14.643 collega’s

Zorg in tijden van corona

Patiënten

verslavingsinterventie van

werk hadden, boden zich aan om bij te springen in
de zorg of ondersteuning
In maart steeg het aantal digitale contacten
met patiënten met 57%

6 cohortafdelingen werden ingericht voor

veilige zorg voor ggz patiënten met corona

Het was hartverwarmend om te zien
dat we van allerlei kanten steun kregen
in deze periode.

Opleiden

Opbrengsten per financieringsstroom

Kennis delen
Wetenschappelijk onderzoek
19 specialismegroepen bundelen, ontwikkelen en delen kennis.
2.200 vragen van collega’s zijn beantwoord door
de specialismegroepen

8 afdelingen hebben
het keurmerk TOPGGz

28% van de contacten met patiënten was digitaal.

13 bijzondere leerstoelen

50.000 unieke patiënten maakten
gebruik van beeldbellen

(mede) namens Parnassia Groep

26.469 nieuwe inschrijvingen

1.125

stageplaatsen

voor een online cursus

850 huisartsen zijn aangesloten op ons huisartsenportaal
5.400 vragen van verwijzers zijn beantwoord door
ons verwijzerspunt

Onze zorg is er op gericht om deze zo snel
mogelijk, beginnend met preventie, in te
zetten. Hierdoor wordt voorkomen dat
problemen verergeren.

Dit jaar was uitdagend in alle aspecten,
ook financieel. Met veel financiers
hebben we goede afspraken kunnen
maken over een bijdrage aan de
continuïteit. Helaas niet met allemaal,
zodat we een minimaal resultaat
hebben over 2020.

Vooruitstrevende organisatie

E-health begint een steeds belangrijker aandeel in te nemen
in de zorgverlening van Parnassia Groep

Dit was vooral het gevolg van corona,
we streven ernaar dit door te zetten in 2021

1.041 mln euro
Operationeel resultaat 13,6 mln euro
Incidentele baten - lasten -/- 12,2 mln euro
Bedrijfsresultaat 1,4 mln euro
Geleverde zorg niet (volledig) betaald 23,1 mln euro
(Gezond) resultaat indien volledig betaald 24,5 mln euro

Deskundigheid is een van onze drie
kernwaarden. Wij investeren voortdurend
in het vergroten van de kennis en
vaardigheden van onze professionals.

%

€ x1.000

Zorgverzekeringswet
Jeugdwet
Wmo
Wettelijk buget Wiz
Justitie
Subsidies en overige
zorgprestaties
Overige
bedrijfsopbrengsten

55,4%
11,1%
9,5%
7,5%
5,9%

576.367
115.287
98.745
78.321
61.906

8,8%

91.630

1,8%

18.683

Totaal

100%

1.040.939

