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Samenvatting
Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking zal het aantal chronisch zieken in de komende decen-
nia sterk toenemen. Hierdoor zal de vraag naar zorg voor chronische ziekten aanzienlijk stijgen. Om 
in de toekomst een kwalitatief goed gezondheidszorgsysteem te kunnen waarborgen, wordt in het 
huidige beleid hoge prioriteit toegekend aan (primaire) preventie van chronische ziekten (door het 
promoten van een gezonde levensstijl) en de invoering van multidisciplinaire ketenzorg voor chro-
nisch zieken om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van chronisch zieken. Met dit proef-
schrift trachten we inzicht te verkrijgen in de invloed van (primaire) preventie en multidisciplinaire 
ketenzorg op de toekomstige ziekte- en zorglast als gevolg van chronische aandoeningen 

Drie onderzoeksvragen staan centraal in dit proefschrift:
-  Wat is de invloed van chronische ziekten en comorbiditeit op de toekomstige zorglast van 

chronisch zieken?
-   Wat is de invloed van trends in risicofactoren op de toekomstige ziekte- en zorglast van 

chronische ziekten?
-   Wat is de invloed van organisatorische veranderingen in de gezondheidszorg op de toe-

komstige zorglast van chronisch zieken?

Deze onderzoeksvragen worden bestudeerd voor diabetes en beroerte. Beide aandoeningen wor-
den gekenmerkt door een aanzienlijke ziekte- en zorglast. Daarnaast worden deze aandoeningen 
beschouwd als ‘voorlopers’ voor wat betreft de organisatie van de zorg , gezien de (vergaande) 
ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire ketenzorg in vergelijking met andere chroni-
sche ziekten. Om de toekomstige zorglast van chronisch zieken te kunnen bepalen, zijn data over 
demografie, epidemiologie en multidisciplinair zorggebruik van chronisch zieken nodig. Data over 
het multidisciplinair zorggebruik van chronisch zieken zijn niet makkelijk te verkrijgen. Door gebruik 
te maken van technieken die medische gegevens(bestanden) aan elkaar koppelen, kan informatie 
over multidisciplinair zorggebruik worden verkregen. Het koppelen van medische gegevens is een 
efficiënte en goedkope methode, aangezien er gebruik wordt gemaakt van bestaande medische 
gegevens die in het primaire zorgproces zijn geregistreerd. Deze koppelingstechnieken werden ten 
tijde van de start van dit proefschrift nog maar zelden gebruikt. Om deze reden is eerst een voor-
onderzoek uitgevoerd naar de technische (on)mogelijkheden van deze koppelingstechnieken voor 
de kwantificering van het multidisciplinair zorggebruik van chronisch zieken. Hoofdstuk 2 beschrijft 
de principes en methodologie van de koppeling van gegevens van huisartsregistraties met zieken-
huisregistraties op basis van geboortedatum, geslacht en 4-cijferig postcode van de patiënt. De 
koppeling heeft betrekking op het zorggebruik van mensen met chronisch obstructieve longziekten, 
coronaire hartziekten, astma en diabetes mellitus. Van de patiënten die verwezen waren door de 
huisarts kon 78% worden gekoppeld met ziekenhuisgegevens. Voor 63% van de patiënten bleken 
de ziekenhuisgegevens gerelateerd aan de huisartsverwijzing. Voor deze mensen is het zorggebruik 
gekwantificeerd. De resultaten van het vooronderzoek lieten zien dat de methodiek van het kop-
pelen van bestaande medische registratiesystemen een bruikbare methode is voor het kwantificeren 
van multidisciplinair zorggebruik van chronisch zieken.

Hoofdstuk 3 onderzoekt de invloed van comorbiditeit bij mensen met diabetes mellitus op het 
gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg. Door middel van koppeling van gegevens uit huisarts-
registraties met gegevens uit ziekenhuisregistraties is het zorggebruik van mensen met diabetes 
(n=7.499) in kaart gebracht. Drieënveertig procent van de mensen met diabetes had de huisarts 
geconsulteerd in verband met comorbiditeit. Diabetespatiënten met comorbiditeit maakten aan-
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zienlijk meer gebruik van zowel huisartsen- als ziekenhuiszorg in vergelijking met diabetespatiënten 
zonder comorbiditeit. De toename in het zorggebruik als gevolg van niet-vasculair gerelateerde co-
morbiteiten (zoals klachten aan het bewegingsapparaat, kanker) was net zo groot is als de toename 
als gevolg van vasculair-gerelateerde comorbiditeiten (zoals hart- en vaatziekten en retinopathie). 
Geconcludeerd werd dat diabetes ketenzorgprojecten hierop moeten anticiperen en extra zorgmo-
dules dienen aan te bieden, waarin ook niet-vasculaire chronische aandoeningen aan bod komen. 
Met dit ‘generieke’ zorgaanbod kunnen diabetesketenzorg projecten beter tegemoet gekomen aan 
de complexe zorgvraag van diabetespatiënten.

In hoofdstuk 4 wordt het effect van organisatorische veranderingen in de huisartspraktijk als gevolg 
van de invoering van diabetes ketenzorg op het zorggebruik van diabetespatiënten onderzocht. 
Een belangrijke doelstelling van ketenzorg is dat naast een verbetering van de kwaliteit en de con-
tinuïteit van de zorg, ook het zorggebruik van chronisch zieken afneemt. De onderzochte organi-
satorische variabelen, die gezien worden als belangrijke aspecten van diabetes ketenzorg, waren 
1) de aanwezigheid van een gespecialiseerd verpleegkundige, 2) de implementatie van reguliere 
diabetescontroles, 3) de implementatie van diabetesspreekuren en 4) de participatie van huisartsen 
in multidisciplinair overleg. De aanwezigheid van een gespecialiseerde verpleegkundige leidde tot 
een vermindering van het aantal medicijnvoorschriften. Voor de andere drie variabelen zijn geen 
effecten gevonden. Om nadere uitspraken te kunnen doen over de impact van diabetes ketenzorg 
op het zorggebruik, dienen meer en gedetailleerdere gegevens over patiëntgegevens en taken en 
verantwoordelijkheden van de diabetes verpleegkunidge in beschouwing te worden genomen.

In hoofdstuk 5 worden de toekomstige incidentie, prevalentie en mortaliteit van beroerte voor de 
Nederlandse populatie voor de tijdsperiode 2000-2020 geschat met behulp van het RIVM Chro-
nisch Zieken model. Dit model berekent het aantal jaarlijkse geslachts- en leeftijdsspecifieke beroer-
tepatiënten op basis van leeftijd- en geslachtsspecifieke incidentiecijfers en risicofactoren (roken 
en hypertensie). Het model liet zien dat de prevalentie van beroerte geleidelijk zal toenemen in de 
periode 2000-2020 (24% per 1.000 voor vrouwen en 7% per 1.000 voor mannen). De toename in 
incidentie is groter voor mannen (28% per 1.000) dan voor vrouwen (12% per 1.000). Een groot deel 
van deze toename is een gevolg van de vergrijzing. De verwachte veranderingen in de prevalentie 
van hypertensie en rookgedrag hebben op middellange termijn weinig effect op het aantal beroer-
tepatiënten, maar zullen op de lange termijn wel leiden tot een aanzienlijke reductie in het aantal 
beroertepatiënten.

Op basis van de incidentie- en prevalentieberekeningen van het model zijn de toekomstige kosten 
van de zorg voor beroertepatiënten geschat (hoofdstuk 6). Onderzocht werden de gevolgen van 
een landelijke implementatie van ketenzorg voor beroertepatiënten, zogenaamde ‘stroke services’. 
Hierbij was speciale aandacht voor de mogelijke kostenverschuivingen tussen zorgsectoren. Om 
deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn twee scenario’s doorgerekend. Ten eerste een 
scenario waarin de zorgkosten van beroerte zijn berekend op basis van de nu geleverde reguliere 
zorg (het reguliere zorg scenario), en ten tweede een scenario waarin de zorgkosten zijn berekend 
na een landelijke invoering van ketenzorg bij mensen met een beroerte (stroke services scenario). 
De totale zorgkosten van beroerte worden geschat op €1,62 miljard voor het jaar 2000. Dit komt 
overeen met ongeveer 4,3% van de totale zorgkosten in Nederland. Op basis van het reguliere zorg 
scenario bedragen de totale zorgkosten in 2020 €2.08 miljard (28% toename ten opzichte van 2000). 
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De totale zorgkosten worden op basis van het stroke services scenario geschat op €1.81 miljard 
(13% afname ten opzichte van het reguliere zorg scenario). Geconcludeerd werd dat een landelijke 
implementatie van stroke services een belangrijk beleidsinstrument is voor het beheersen van de 
zorgkosten van beroertepatiënten. 

In hoofdstuk 7 wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd waarin de kosten van beroerte in ver-
schillende landen worden vergeleken. Alle geïncludeerde studies werden beoordeeld waarbij zo-
wel de kwaliteit als de methodologische aspecten van de verschillende studies in beschouwing 
werden genomen. Zowel de totale zorgkosten als de zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn 
vergeleken. Vijfentwintig studies zijn geïncludeerd, die alle in Westerse landen waren uitgevoerd. 
Alhoewel de studies verschillende methodieken hanteerden (bijvoorbeeld incidentie versus preva-
lentie, top-down versus bottom-up, enzovoorts), kwamen de geschatte zorgkosten met name sterk 
overeen voor de meer recentere studies. Ongeveer 3 tot 3,5% van de totale zorgkosten kon worden 
toegewezen aan beroerte. Onze kostenschattingen kwamen echter hoger uit, namelijk op 4,3% van 
de totale zorgkosten. De verschillen in de kostenschattingen kunnen gedeeltelijk verklaard worden 
door het gebruik van meer gedetailleerde, patiëntgebonden kostengegevens in onze studie, de 
introductie van nieuwe kostbare medische technologieën, zoals CT-scans, trombolyse en het toene-
mende percentage van patiënten dat wordt opgenomen in een ziekenhuis. Het vergelijken van de 
verschillende kostenschattingen wordt bemoeilijkt door het ontbreken van een sensitiviteitsanalyses 
en 95% betrouwbaarheidsintervallen in de meeste studies. 

In hoofdstuk 8 zijn de belangrijkste bevindingen samengevat en worden enkele methodologische 
aspecten besproken. Daarnaast worden aanbevelingen voor beleid en toekomstig onderzoek gege-
ven. Preventie en ketenzorg dienen in beleid en onderzoek meer aandacht te krijgen met het oog 
op de toekomstige toename van de ziekte- en zorglast van chronische aandoeningen.  
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