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Gedurende een periode van complexe sociale, politieke en economische ver-
anderingen, stonden hervormingen in de gezondheidszorg de afgelopen de-

cennia hoog op de agenda in Centraal- en Oost-Europese landen. Slovenië vormt 
hierop geen uitzondering. Het land volgde een behoedzaam traject van geleidelij-
ke aanpassingen en meerdere onderdelen van de organisatiestructuur van het oor-
spronkelijke systeem bleven gehandhaafd. Dit proefschrift  doet verslag van een stu-
die naar de hervormings- en veranderingsprocessen rond zes verschillende onder-
werpen op het terrein van de Sloveense gezondheidszorg gedurende de afgelopen 20 
jaar en plaatst deze in de context van sociaal-economische trends en regionale ont-
wikkelingen. 

Hoofdstuk 1 fungeert als algemene introductie. Dit hoofdstuk bevat een korte 
schets van de geografi sche en economische kenmerken van Slovenië en de histori-
sche ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Hierna volgt een beschrijving van 
verschillende zorgstelsels en zorgverzekeringssystemen. Hiermee wordt een kapstok 
geboden voor de keuze van de zes onderwerpen die nader  worden onderzocht. Bo-
vendien worden hier de drie centrale onderzoekvragen gepresenteerd:

1. Welke ontwikkelingen heeft  de gezondheidszorg in Slovenië de afgelopen twee 
decennia doorgemaakt? (beschrijvende analyses)

2. Wat waren de relaties tussen de belangrijkste spelers in het systeem, hun in-
teracties en samenwerkingsverbanden en hun belangrijkste beslissingen die de 
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hervormingen van de gezondheidszorg hebben beïnvloed? (verkennende ana-
lyses)

3. Wat waren de gevolgen van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van 
de zorghervorming en het zorgbeleid in Slovenië? (impact analyses)

De drie onderzoeksvragen worden bij elk van de afzonderlijke zes onderwerpen 
gesteld –  beroepskrachtenvoorziening  binnen de gezondheidszorg, organisatie van 
de eerste-lijns zorg, de infrastructuur van de publieke gezondheidszorg, privatise-
ring van de zorg, hervormingen op het gebied van ziekenhuisbudgetten en ontwik-
kelingen met betrekking tot het zorgbeleid. Daarbij komen per hoofdstuk aanvul-
lende, meer onderwerpspecifi eke onderzoeksvragen naar boven die tevens worden 
behandeld.

Hoofdstuk 2 behandelt de beroepskrachtenvoorziening binnen de gezondheids-
zorg en bevat een gedetailleerde beschrijving van het  gehanteerde contextue-
le  raamwerk, kwantitatieve gegevens over de beroepskrachtenontwikkelingen bin-
nen de zorg, resultaten van gesprekken met vertegenwoordigers van de belangrijk-
ste belanghebbende partijen, en de bevindingen van een onderzoek van relevante 
beleidsdocumenten. Het contextuele raamwerk is deels gebaseerd op de wettelijke 
inrichting van het systeem en deels op onderzoek van relevante beleidsdocumen-
ten. Kwantitatieve gegevens illustreren de ontwikkelingen rond beroepskrachten-
voorziening in de zorg en weerspiegelen de verschillende toegepaste beleidsbenade-
ringen. De overheid verkleinde haar invloed door een aantal taken te delegeren aan 
andere belanghebbenden, zoals de artsenorganisatie, en er ontstonden meningsver-
schillen over hoe de beroespkrachtenplanning binnen de zorg in de toekomst moest 
worden geregeld. Het onderwerp won aan belang aangezien er sprake was van een 
oplopend tekort aan artsen in Slovenië. Als oplossing voor dit probleem werd de op-
richting van een nationale instantie voorgesteld die ofwel aan het Ministerie van 
Volksgezondheid ofwel aan het Nationale Instituut voor Volksgezondheid zou wor-
den gekoppeld en verantwoordelijk zou zijn voor de coördinatie van activiteiten op 
het gebied van beroepskrachtenplanning binnen de gezondheidszorg in Slovenië. 
Dit wordt geacht van essentieel belangte zijn om de resterende interregionale ver-
schillen in de levering van zorg aan te pakken. Minder overheidsbemoeienis bin-
nen het onderwijs- en zorgstelsel in combinatie met een onafh ankelijke positie van 
de professionele beroepsgroepen, kunnen over een langere periode echter tot onge-
lijkheden leiden.

In hoofdstuk 3 wordt onderzoek gedaan naar de veranderingen die tijdens de 
overgangsperiode hebben plaatsgevonden in de centra voor eerstelijnsgezondheids-
zorg. Hiervoor werd een enquête gehouden onder managers van centra voor eerste-
lijnsgezondheidszorg. 57 enquêtes werden afgenomen die verschillende werkgebie-
den van de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg representeren en 93,7 % van de 
Sloveense bevolking afdekken. De positie van de gemeentes ten opzichte van de cen-
tra voor eerstelijnsgezondheidszorg werd versterkt, maar hun rol bleef dubbelzinnig. 
Terwijl het aantal medewerkers in de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg met 
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één derde werd verlaagd en de reikwijdte en het aantal diensten afnam, bleven de ka-
pitaaluitgaven ongewijzigd. Hoewel de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg het 
overgangsproces zowel op structureel als op functioneel gebied goed hebben door-
staan, werd veel overgelaten aan plaatselijke oplossingen aangezien er amper sprake 
was van nationaal toezicht. Dit geldt met name voor de ongestructureerde benade-
ring van systeemaanpassingen in de eerste-lijns zorg, een slecht gecontroleerd priva-
tiseringsproces en het creëren van een monopoliepositie voor de zorgverzekeringsin-
stelling van Slovenië. Door al deze factoren ontstonden er spanningen op lokaal ni-
veau, waar problemen normaal gesproken moeten worden opgelost. De centra voor 
eerstelijnsgezondheidszorg moeten zich concentreren op nieuwe uitdagingen, met 
name de handhaving en de uitbreiding van hun dienstenpakket, de vergroting van 
de effi  ciëntie en de opbouw van een duidelijk gedefi nieerd samenwerkingsverband 
met particuliere aanbieders.

In hoofdstuk 4 worden de hervormingsprocessen voor de infrastructuur van de 
publieke  gezondheidszorg besproken. Terwijl de publieke gezondheidszorg in het 
begin van de zorghervormingen één van de focuspunten binnen het hervormings-
proces had moeten zijn, werd later besloten dat deze ongewijzigd zou blijven. In dit 
hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een  analyse van wetgeving, be-
leidsdocumenten, onderzoeksrapporten en andere documenten op het gebied van 
gezondheidsbeleid met betrekking tot de infrastructuur van de publieke gezond-
heidszorg in Slovenië. De resultaten zijn gevalideerd aan de hand van gesprekken 
met drie externe experts op het gebied van de publieke gezondheidszorg in Slovenië. 
De veranderingen binnen de infrastructuur van de publieke gezondheidszorg waren 
uieindelijk zeer beperkt. Er kwamen slechts een paar diensten bij en gezondheidsbe-
vordering werd geïnstitutionaliseerd. Er werd veel inspanning geleverd voor het vin-
den van alternatieve fi nancieringsbronnen en juist minder aandacht besteed aan de 
verhoging van nationale budgetfondsen of een verbetering van het beleid. De nieu-
we ontwikkelingen waren hoofdzakelijk gericht op de beschikbaarstelling van aan-
vullende capaciteit, zoals in de gezondheidsbevordering, waardoor er hoop ontstond 
dat investeringen zullen volgen waarmee de zorginfrastructuur van Slovenië meer 
kan worden afgestemd op de nieuwe agenda voor de publieke gezondheidszorg. In 
tegenstelling tot de meeste andere Centraal- en Oost-Europese landen koos Slove-
nië niet voor een herstructurering van de publieke gezondheidszorg, maar werd ge-
kozen voor een facelift  van het bestaande systeem. Dat betekent dat in instellingen 
voor publieke gezondheidszorg nog steeds moet worden gewerkt aan een hogere effi  -
ciëntie en verdere professionalisering (nationaal en internationaal, inclusief netwer-
ken) en dat er beter dient te worden ingespeeld op de behoeft en van het publiek en 
het gezondheidsbeleid. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de privatisering van de gezondheidszorg in Slovenië ge-
durende een periode van twee decennia. In dit onderzoek worden zowel de achter-
grond en de aard als de faciliterende en hinderende factoren van de privatisering 
in de gezondheidszorg in Slovenië geanalyseerd. Aangezien privatisering hoog op 
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de politieke hervormingsagenda stond en een belangrijke doelstelling van georga-
niseerde zorgprofessionals vormde, werd deze door het publiek en binnen professio-
nele kringen met veel interesse gevolgd. In Slovenië voltrok zich een geleidelijk pro-
ces waarbij elementen van ondernemerschap in de gezondheidszorg werden inge-
voerd. De analyse methode is gebaseerd op een internationaal erkend analyse kader 
voor privatiserings initiatieven op basis waarvan de situatie in Slovenië werd geana-
lyseerd aan de hand van beschikbare juridische en beleidsdocumenten. Daarnaast 
wordt de reikwijdte en de omvang van verschillende privatiseringsmethoden be-
schreven. Aangezien de focus van de privatisering lag bij de eerste-lijns gezondheids-
zorg (in 2008 30% particuliere aanbieders op het gebied van algemene geneeskun-
de, kindergeneeskunde en medische diensten voor scholen) en zorguitgaven, bleven 
de controverses gedurende de gehele privatiseringperiode bestaan. De privatisering 
van de tandheelkundige zorg was veel ingrijpender. Dat blijkt duidelijk uit de cijfers: 
in 2008 was 60% van alle aanbieders particulier. Tegen de achtergrond van het pu-
blieke debat over de privatisering van de gezondheidszorg stegen de particuliere uit-
gaven voor de zorg in 2007 tot 27% van de totale zorguitgaven. Privatiseringsiniti-
atieven waren sterk politiek gemotiveerd en zijn afh ankelijk van de politieke wil op 
lokaal (gemeenten voor eerstelijnszorg) of nationaal (het Ministerie voor Volksge-
zondheid voor alle andere diensten) niveau. De privatisering van de infrastructuur 
en het management van de publieke gezondheidszorg was tot nu toe marginaal. Aan 
de andere kant bestaan er grote zorgen over het toekomstige verloop van de privati-
sering, met name met betrekking tot billijkheid, gelijkheid en solidariteit. 

In hoofdstuk 6 wordt de ziekenhuiszorg onderzocht, waarbij met name wordt in-
gegaan op de ziekenhuiscapaciteit en algemene prestatie-indicatoren. Dit onderzoek 
beschrijft  de organisatie, het management en de ontwikkelingen in de omvang en 
soorten ziekenhuis zorg en onderzoekt het eff ect van twee beleidsinterventies - de 
invoering van een prestatieafh ankelijk ziekenhuisbudget en diagnosegerelateerde 
groepen – op de gemiddelde verblijfsduur. Voor dit onderzoek werden standaard sta-
tistische gegevens van het Nationale Instituut voor Volksgezondheid en strategische 
en planningsdocumenten van de zorghervormingen geanalyseerd. De twee groot-
ste veranderingen in vergoedings methodiek werden als mijlpaal gebruikt, waardoor 
het onderzochte tijdvak in drie duidelijke perioden kon worden onderverdeeld. De 
drie tijdvakken werden vergeleken aan de hand van een regressieanalyse. Na 20 jaar 
van hervormingen, privatisering van de gezondheidszorg en diversifi catie, blijft  de 
ziekenhuiszorg in handen van de overheid. Er bestaan slechts een paar kleinere par-
ticuliere ziekenhuizen die een beperkt aantal diagnostische en therapeutische inter-
venties  aanbieden (doorgaans procedures waarmee de wachtlijsten kunnen of zou-
den kunnen worden verkleind). De capaciteit in termen van ziekenhuisbedden daal-
de aanzienlijk, aangezien ziekenhuizen te maken kregen met verschillende verande-
ringen in de vergoedingsmethodiek. Op grond van een vermindering van het aantal 
ziekenhuisbedden met ongeveer 20% en een gelijktijdige stijging van het aantal pati-
enten met bijna 18% werd een duidelijke stap gezet in de richting van een effi  ciënte-
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re en meer prestatiegerichte ziekenhuiszorg in Slovenië. Dit leidde tot een kortere ge-
middelde verblijfsduur en een verhoogde patiëntendoorstroming. Terwijl sommige 
van mening zijn dat dit nog steeds niet voldoende is, kan dit proces toch worden be-
schouwd als een belangrijke prestatie van een subsector binnen de gezondheidszorg 
die nog steeds volledig in handen is van de staat. Al deze ontwikkelingen hebben 
tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkorting van de wachtlijsten, met 
name voor ingrepen die hoog op de agenda voor het zorgbeleid stonden. Alle zie-
kenhuizen en al hun afdelingen (met uitzondering van één) blijven echter gehand-
haafd en tot nu toe is geen enkel initiatief voor de beperking van het dienstenpak-
ket van ziekenhuizen succesvol gebleken. Wanneer men de periode 2001-2003 ver-
gelijkt met de periode 1997-2000, blijken vijf variabelen (diagnose van een compli-
catie, mannelijk geslacht, overlijden van een patiënt, klinisch ziekenhuis, algemeen 
ziekenhuis) een voorspellende factor te zijn voor de verlaging van de gemiddelde ver-
blijfsduur. Bij de vergelijking van de perioden 2004-2007 en 2001-2003 blijken ech-
ter alleen een mannelijk geslacht en het overlijden van een patiënt een voorspellen-
de factor voor de verlaging van de gemiddelde verblijfsduur te zijn. De twee hervor-
mingen op het gebied van vergoedingen (prestatieafh ankelijk ziekenhuisbudget en 
diagnosegerelateerde groepen) leverden weliswaar een belangrijke bijdrage aan deze 
processen, maar het is nog niet exact duidelijk tot op welke hoogte. Dit is deels ver-
rassend aangezien de invoering van diagnosegerelateerde groepen werd aangeprezen 
als een belangrijke stap in de richting van een effi  ciëntere ziekenhuiszorg en korte-
re wachtlijsten. Enkele van de resultaatindicatoren, zoals de algemene verblijfsduur 
of de patiëntendoorstroming van ziekenhuizen, laten grotere verbeteringen zien dan 
verwacht. Bovendien werden deze resultaten ook nog eens gerealiseerd in een bijna 
volledig publieke sector. 

In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe men in Slovenië gedurende de afgelopen 
twee decennia via het zorgbeleid heeft  geprobeerd voor meer billijkheid en effi  ciën-
tie te zorgen. De Sloveense zorghervorming had vijf doelstellingen – de invoering 
van een sociaal zorgverzekeringsstelsel en een systeem voor een eigen bijdrage voor 
een aantal diensten, de invoering van particuliere praktijken in de gezondheidszorg, 
de overdracht van plannings- en toezichtfuncties van de staat aan professionele in-
stellingen en gemeenten, en de invoering van een licentie- en hercertifi cieringspro-
cedure voor zorgprofessionals. Er werd een beschrijvende en verkennende analyse 
uitgevoerd op basis van  algemene, demografi sche en economische gegevens en ge-
gevens over de fi nanciering van de gezondheidszorg. Voor de gehele periode worden 
tevens de algemene indicatoren voor de volksgezondheid gepresenteerd. De bredere 
beleidscontext werd geanalyseerd aan de hand van participerende observatie en se-
mi-gestructureerde interviews met belangrijke nationale beleidsmakers voor de ge-
zondheidszorg in 2001 (dit laatste diende als een soort tussentijdse beoordeling). 
Ondanks de verschillende nationale beleidsprocessen die zich tegelijkertijd voltrok-
ken (waarvan sommige geen gunstig eff ect hadden op de zorguitgaven), bleek Slove-
nië in staat de duurzame fi nanciering van de gezondheidszorg op 8,5 % van het bru-
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to binnenlands product te houden. Dit ging echter ten koste van de dalende trend 
in overheidsuitgaven. Dit werd deels gecompenseerd door de aanvullende ziektekos-
tenverzekering en deels door de snel stijgende out-of-pocket-uitgaven. De twee laat-
ste categorieën hebben duidelijk voor regressiviteit in het systeem gezorgd. Dit werd 
gecorrigeerd door de subsidiëring van enkele preventieve en gezondheidsbevorde-
rende programma’s via het nationaal budget, door de introductie van risicoverde-
lingsregelingen in de aanvullende ziektekostenverzekering en door de subsidiëring 
van een aanvullende ziektekostenverzekering voor de zwaksten in de samenleving. 
Al deze processen werden bevorderd door een periode van gunstige economische 
ontwikkelingen waardoor een stabiele fi nanciering van het systeem en ruimte voor 
aanvullende particuliere uitgaven mogelijk was. In de jaren 90 was één van de be-
langrijkste maatregelen de beperking van de capaciteit van zorgverleners en de ver-
sterking van de rol van één enkele centrale verzekeraar. Er lag minder druk op het 
systeem, onder andere dankzij de verbeterde volksgezondheid. Het is duidelijk dat 
het huidige fi nanciële beleid niet houdbaar is op grond van demografi sche trends en 
andere factoren, waardoor er steeds vaker niet kan worden voldaan aan de heersen-
de behoeft en. De hervorming van de gezondheidszorg in Slovenië vond plaats in een 
tijd van gunstige economische ontwikkelingen, waardoor een stabiele fi nanciering 
en een beperking van de capaciteit van zorgverleners mogelijk was. Dergelijke om-
standigheden waren gunstig voor de verbetering van de volksgezondheid, zodat de 
druk op het nieuwe systeem afnam. Het oorspronkeljke systeem veranderde in een 
gemengd, sociaal zorgverzekeringsstelsel op basis van een sterke centrale verzeke-
raar, aangevuld met een aantal verzekeraars die een verzekering aanbieden met eigen 
bijdragen, of een aanvullende ziektekostenverzekering.

In hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, worden de bevindingen van het onderzoek-
proces in de context van de drie onderzoeksvragen geplaatst. De belangrijkste bevin-
dingen over de onwikkeleingen in de Sloveense gezondheidszorg kunnen worden sa-
mengevat in de volgende punten:

1. Politiek gemotiveerde beslissingen op het gebied van zorgbeleid.
2. De afwezigheid van een doordachte zorgstrategie (met name duidelijk gespeci-

fi ceerde doelstellingen en doelstellingen met gedefi nieerde targets en indicato-
ren).

3. Eerder niet opgemerkte tekorten aan artsen, tandartsen en verplegers/verpleeg-
sters.

4. Privatisering als het meest gepolitiseerde onderwerp van discussie en het gelijk-
tijdig ontbreken van een consistente omschrijving van doelstellingen die met 
privatisering moeten worden gerealiseerd. 

5. Een infrastructuur voor de publieke gezondheidszorg die niet is aangepast aan 
ideeën rond “New Public Health”. 

6. Verbeterde ziekenhuiszorg zoals blijkt uit algemene indicatoren en een geleide-
lijke verlaging van de ziekenhuiscapaciteit.

Zavod_doktorat.indd   158Zavod_doktorat.indd   158 18.12.10   8:5518.12.10   8:55





Samenvatting

Slovenië is erin geslaagd de volkgezondheid aanzienlijk te verbeteren gesurende 
een tijd van diepgaande sociaal-politieke en economische veranderringen. Het land 
doorliep een proces van hervormingen van het zorgstelsel die het resultaat waren 
van politieke voorkeuren die bepalend waren voor de beperkte omvang en inhoud 
van de hervormingen, met name in vergelijking met andere landen die soortgelijke 
sociaaleconomische veranderingen doormaakten. Dit alles zorgde voor een geleide-
lijk veranderingsproces, minder moeilijkheden met het functioneren  van zorgver-
leners en een geleidelijke ontwikkeling van de particuliere sector die met overheids-
geld wordt gefi nancierd. Hierdoor konden bepaalde negatieve eff ecten van de pri-
vatisering worden voorkomen die wel in andere landen zijn opgetreden. Dergelijke 
ontwikkelingen waren met name belangrijk met het oog op tekorten aan zorgper-
soneel, tekorten in de overheidsfi nanciering van de gezondheidszorg en de waarbor-
ging van een duurzaam door de overheid gefi nancierde gezondheidszorg. 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van politiek en zorgbeleid 
was de harmonisatie van de relaties tussen de belangrijkste spelers binnen het sys-
teem. . Het centrale onderliggende confl ict is de spanning tussen het publieke be-
lang dat tot uiting komt in het offi  ciële staatsbeleid (Ministerie van Volksgezond-
heid) en de belangen van de  zorgprofessionals die worden vertegenwoordigd door 
diverse professionele instanties. 

Tekorten aan zorgpersoneel, een inadequate samenwerking tussen de belangrijk-
ste spelers voor de levering van eerste-lijns zorg, onduidelijke doelstellingen binnen 
het privatiseringsproces op het gebied van gezondheidszorg en uitgaven, onvoldoen-
de aanpassing van de zorginstellingen en de noodzaak voor aanvullende verbeterin-
gen in de ziekenhuiszorg - dit zijn allemaal zaken die in twee decennia zorghervor-
ming in Slovenië nog niet volledig zijn opgelost. Terwijl er aanzienlijke verbeterin-
gen zijn gerealiseerd op het gebied van ziekenhuisprestaties en de eerste-lijns zorg, 
hebben beleidsmakers traag en onbeslist gereageerd op de uitdagingen van de pri-
vatisering, tekorten aan zorgpersoneel en de herdefi niëring van de organisatiestruc-
tuur van de publieke gezondheidszorg. Naast het hanteren van deze uitdagingen 
dient het zorgbeleid van Slovenië op de lange termijn duidelijke, strategische doel-
stellingen te formuleren om een permanente ontwikkeling van de gezondheidszorg 
te kunnen blijven waarborgen die aansluit op de  veranderende behoeft en van de  be-
volking.
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