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SAMENV\TTING G 

Ditt proefschrift handelt over de verbetering van de doeltreffendheid van de Hongaarse 
gezondheidszorgg door de toepassing van kwaliteitszorg. In het eerste deel wordt de 
gezondheidstoestandd van de Hongaarse bevolking besproken en wordt een overzicht gegeven 
vann de ontwikkelingen binnen het Hongaarse gezondheidszorgsysteem in de periode 1948-
98.. Het tweede deel van het proefschrift richt zich op de methoden van kwaliteitszorg, de 
introductiee van het kwaliteitsconcept in Hongarije en een serie studies over de concrete 
toepassingg van kwaliteitszorg. Deze studies hebben zowel betrekking op de medische- en 
verpleegkundigee ziekenhuiszorg (patièntentevredenheid, pre-operatief onderzoek, post-
operatievee wondinfecties en preventie en behandeling van decubitus) als op de zorg in de 
eerstee lij n (artsen en patièntentevredenheid). Dit deel wordt afgesloten met een hoofdstuk 
overr de doeltreffendheid en kosten-effectiviteit van kwaliteitszorg. 

Inn het proefschrift staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 
i.. Kunnen kwaliteitszorg initiatieven de doeltreffendheid van de gezondheidszorg in 
Hongarijee verbeteren ? 
ii .. Kunnen kwaliteitszorg initiatieven bijdragen tot kostenbeheersing ? 

Opp basis van bestudering van de internationale literatuur zijn de volgende hypothesen 
geformuleerd: : 

Hypothesee 1: Kwaliteitszorg kan worden ingevoerd en toegepast tijdens de transitie 
periodee in het Hongaarse gezondheidszorgsysteem. 
Hypothesee 2: Eenmaal ingevoerd kunnen kwaliteitszorg activiteiten de kwaliteit van 
dee zorg verbeteren en bijdragen tot kostenbeheersing. 

Hoofdstukk 1. beschrijft de slechte gezondheidssituatie van de Hongaarse bevolking, 
uitgedruktt in mortaliteits- en morbiditeitsgegevens, in vergelijking met West Europese landen. 
Dee gemiddelde levensverwachting ligt onder de 67 jaar voor mannen en 76 jaar voor 
vrouwen.. In 1995 bedroeg het verschil in levensverwachting van Hongaarse en Nederlandse 
mannenn 9.4 jaar. Voor vrouwen bedroeg het verschil 5.9 jaar. De levensverwachting van 
Nederlandsee mannen en vrouwen in de eerste decade van de 2 Ie eeuw ligt 10-15 jaar hoger 
dann die van Hongaarse burgers. De gestandaardiseerde sterftepercentages zijn hoog en nemen 
voorr de meeste ziektecategorieën toe. Er zijn aanwijzingen dat een toenemende 
doeltreffendheidd van de medische zorg kan bijdragen aan het verkleinen van de verschillen 
inn levensverwachting tussen landen in Midden - en Oost Europa en West Europa. 

Hoofdstukk 2 geeft een overzicht van de ontwikkel ingen in het Hongaarse 
gezondheidszorgsysteemm tussen 1948-1998. Het Hongaarse systeem is regionaal 
georganiseerd:: er zijn 19 regio's met een bevolking van 200.000 - 600.000 personen, de 
20ee regio is Budapest. Om in een ziekenhuis te worden opgenomen is normalerwijze een 
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verwijzingg door de huisarts noodzakelijk. Het staat de huisartsen in principe vrij de patiënt 
naarr elk ziekenhuis te verwijzen. Het budget voor gezondheidszorg is gefixeerd en financiering 
vindtt plaats via een verplicht verzekeringssysteem. Werknemers en werkgevers betalen een 
premiee aan de Nationale Zorgverzekerings Instelling, welke onder controle van de ministeries 
vann financiën en volksgezondheid staat. Geneesmiddelen worden vergoed via de verzekering 
waarbijj  afhankelijk van het geneesmiddel 100 % tot 0 % wordt vergoed, de rest dient door 
middell  van eigen bijdragen te worden opgebracht. Ziekenhuizen zijn staatseigendom, hetgeen 
ookk eigenaarschap van de regio of de gemeente kan inhouden. Ziekenhuizen opereren zonder 
winstoogmerk.. Een enkel ziekenhuis is eigendom van de kerk. De ziekenhuiszorg is regionaal 
georganiseerd.. Iedere regio heeft een groot eigen regio ziekenhuis met 1500 -2000 bedden. 
Regioo ziekenhuizen verzorgen zowel basis zorg, meer ingewikkelde ziekenhuiszorg (me-
diumm level care) als bepaalde vormen van top-referentiezorg. De basiszorg wordt verder 
verzorgdd door gemeenteziekenhuizen. Top referentiezorg wordt verzorgd door de 
universiteitsziekenhuizenn en nationale instituten. Er bestaat een onderling verwijssysteem. 
Ziekenhuizenn worden vergoed via een Hongaarse versie van het Amerikaanse DRG systeem. 
Ziekenhuisartsenn zijn in dienstverband. 
Dee behandelpraktijken van 'huisartsen' (haziorvos) en tandartsen zijn voor een groot deel 
geprivatiseerd.. Deze vorm van privatisering wordt functionele privatisering genoemd 
aangezienn de gebouwen en apparatuur veelal nog eigendom van de gemeente zijn. Voor de 
betalingg van artsen in de eerste lij n wordt een Hongaarse versie van het Duitse 
puntenbetalingssysteemm gebruikt (een vergoeding naar punten waarbij het totaal aan punten 
binnenn een regio aan een maximum budget is gebonden). Het hoofdstuk gaat verder in op 
dee belangrijkste huidige problemen in het Hongaarse gezondheidszorgsysteem. 

InIn hoofdstuk 3 worden de concepten achter kwaliteitszorg nader verkend. Centrale begrippen 
zoalss werkzaamheid, doeltreffendheid en doelmatigheid worden nader toegelicht. De gekozen 
inperkingg van het begrip kwaliteit tot met name het meten van de verbetering van 
doeltreffendheidd wordt beargumenteerd. Een overzicht wordt gegeven van wat bekend is 
overr de effecten en kosten-effectiviteit van kwaliteitszorg activiteiten zoals audit, 
intercollegialee toetsing, accreditatie, richtlijnen en systematische feedback. 

Hoofdstukk 4 beschrijft de invoering van het kwaliteitszorg denken in de Hongaarse 
gezondheidszorg.. Voor 1989 was kwaliteitszorg niet formeel herkenbaar, deels om politieke 
redenen.. Vanaf 1990 zijn echter veel veranderingen opgetreden. Diverse overheidsdocumenten 
enn wetten handelen over de kwaliteit van de zorg. De Hongaarse overheid beschouwt kwaliteit 
alss een belangrijke factor in de ontwikkeling van de nationale economie welke ook in de 
gezondheidszorgg aandacht behoeft. Wet 154 over de gezondheidszorg (1997) noemt de 
noodzaakk van kwaliteitszorg in het dagelijkse werk in instellingen. Diverse mijlpalen in de 
ontwikkelingg tussen 1948 en 1998 worden gememoreerd zoals overheidsbeleidd en wetgeving, 
dee rol van de beroepsgroepen, kwaliteitszorg in ziekenhuizen en vergunning verlening en 
certificatiee van gezondheidszorginstellingen. 

Hoofdstukk 5 verkent de kwaliteit van de ziekenhuiszorg gemeten naar patiëntentevredenheid. 
Inn drie rondes waren 8200 patiënten in 31 ziekenhuizen betrokken bij een 
vragenlijstonderzoekk dat onder de noemer "nationale studie naar de kwaliteit van 
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ziekenhuiszorg""  tussen 1993 en 1997 is uitgevoerd. Tevens werden bestaande mechanismen 
voorr het meten van patiëntentevredenheid in 59 ziekenhuizen geinventariseerd. Tenslotte 
werdd tussen 1995-1997 geëxperimenteerd met de CIQIP methode (Creative-Interactive 
Qualityy Improvement Pages) in 9 ziekenhuizen. 
Patiëntenn geven in het algemeen erg positieve antwoorden op vragenlijsten ondanks het feit 
datt directe open vragen het bestaan van een groot aantal problemen laten zien. De 
belangrijkstee tekortkomingen hebben betrekking op communicatie, patiëntenrechten, 
pijnbeleidd en opname- en ontslagplanning. Veelal blijken patiënten geen informatie te hebben 
gekregenn over de routines in het ziekenhuis, hun eigen diagnose en behandeling en met 
namee testen en ingrepen die ze zelf moesten ondergaan. Opvallend waren de grote verschillen 
tussenn meer open patiëntenrapportages en de satisfactiescore's die uit vragenlijsten naar 
vorenn kwamen. Een beperking van dergelijk onderzoek is dat er geen duidelijke standaarden 
voorr de Hongaarse ziekenhuiszorg bestaan. Daardoor wordt een vergelijking tussen 
standaardenn en de werkelijkheid bemoeilijkt. Wat kwaliteit is hangt veelal af van de individuele 
perceptiess van ziekenhuismanagers. Een ander probleem betreft de verschillen in 
kwaliteitsperceptiess van patiënten en behandelaren. 

Inn hoofdstuk 6 worden de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van pre-operatief 
onderzoekk in de chirurgie, gehouden tussen 1992-1997, gerapporteerd. Pre-operatief 
onderzoekk is gericht op het reduceren van risico's van operatie en anesthesie en vergroten 
vann de kansen op post-operatief herstel. Routinematig worden vaak Rö-foto's, ECG en een 
scalaa aan bloed en urineonderzoek aangevraagd. Onderzoek elders heeft laten zien dat het 
pakkett aan pre-operatief onderzoek drastisch kan worden beperkt zonder nadelige gevolgen. 
Integendeel,, gericht pre-operatief onderzoek draagt bij tot zowel een grotere doeltreffendheid 
alss doelmatigheid. 
Eenn vragenlijst onderzoek uitgevoerd in 1992/93, 1995 en 1997 laat zien dat de praktijk 
vann pre-operatief onderzoek in Hongaarse ziekenhuizen afweek van die in een grote groep 
vann Europese ziekenhuizen en dat ook tussen de Hongaarse ziekenhuizen grote verschillen 
bestonden.. Tijdens de eerste evaluatie onder 1 7 ziekenhuizen in 1992/93 bleek nauwelijks 
sprakee van enige controle op het aanvraaggedrag bij pre-operatief onderzoek. Diverse redenen 
werdenn aangevoerd voor de bestaande praktijk zoals de noodzaak tot screening, vastleggen 
vann de uitgangssituatie en het genereren van extra inkomsten. Onderontwikkelde vormen 
vann kwaliteitszorg en op overlevering gebaseerde richtlijnen zorgden voor een praktijk van 
overgebruikk van testonderzoek. 
Hett is aannemelijk dat de in 1995 en 1997 bij vervolgonderzoek gevonden substantiële 
verbeteringenn mede als gevolg van de studie en de diverse kwaliteitszorginitiatieven zijn 
opgetreden. . 

Hoofdstukk 7 beschrijft de resultaten van een voor risico gecorrigeerde surveillance van 
post-operatievee wondinfecties (SSI) in Hongaarse ziekenhuizen. Een prospectieve studie naar 
dee incidentie van 5SI bij 12 typen van operaties in een dwarsdoorsnede van 20 Hongaarse 
ziekenhuizenn werd uitgevoerd in 1996 Deze studie behelst de tweede toepassing van de 
Amerikaansee NNIS referentiewaarden voor post-operatieve wondinfecties in een serie 
instellingenn buiten de VS. Gevonden werd dat de naar de NNIS risico index gestratificeerde 
post-operatievee infectiepercentages een betere weergave zijn dan classificatie naar wondklasse 
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alleen,, een bevinding consistent met de oorspronkelijk analyse van de risico-index in 
Amerikaansee ziekenhuizen. 
Informatiee was beschikbaar van 6074 operaties. Vier operatietypen vertegenwoordigden 
855 % van de operaties: galblaasoperatie (44,6 %), hernia inguinalis operatie (20,4 %), 
blindedarmoperatiee (10,6 %) en behandeling van een open fractuur (9,4 96). Galblaasoperaties 
werdenn zowel open (45 %) als Iaparoscopisch (55 96) uitgevoerd. Honderdachtenzestig post-
operatievee wondinfecties werden geïdentificeerd, een overall infectiepercentage van 2,9 per 
1000 ingrepen. Twee-entachtig percent van alle ingrepen vielen in risico categorie 0 of 1; 91 
%% van de procedures werden als schoon of schoon / besmet geclassificeerd. 
Post-operatievee infectiepercentages bij galblaasoperaties in Hongaarse ziekenhuizen waren 
hogerr dan de NNIS referentiewaarden over alle risico categorieën, en waren tweemaal zo 
hoogg in de risico-categorieën 0, 2 en 3. Deze laatste categorieën bestaan uit de open 
chirurgischee procedures terwijl categorie 1. uitsluitend uit de laparoscopische ingrepen 
bestaat.. De cummulatieve post-operatieve infectiepercentages waren onder de Hongaarse 
ziekenhuizenn ook significant hoger voor ingrepen in risico categorie 1. voor de behandeling 
vann open fracturen en de gecombineerde categorieën 0 en 1 voor borstoperaties. Deze 
verschillenn zijn toe te schrijven aan de hoge infectiepercentages in een beperkt aantal 
ziekenhuizen.. De post-operatieve infectiepercentages voor hernia operaties en 
blindedarmoperatiess waren vergelijkbaar met de NNI5 referentiewaarden uit Amerikaanse 
ziekenhuizen.. Het percentage voor categorie 3 colonchirurgie was significant beter in 
Hongaarsee ziekenhuizen. Door de beperkte aantallen gerapporteerde andere procedures 
kunnenn hierover geen uitspraken worden gedaan. 

Hoofdstukk 8 behandelt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg; de preventie en behandeling 
vann decubitus in Hongaarse ziekenhuizen tussen 1992 en 1998. De studie laat zien dat de 
prevalentiee van decubitus waarschijnlijk 16-27 maal hoger is (3.7 % - 5.7 %) dan de officieel 
gepubliceerdee data (0,18 - 0.21 %), en dat gemiddeld maar 1-2,5 % van de directe kosten 
vann decubitusbehandeling, veelal resulterend in een verlenging van het ziekenhuisverblijf 
mett 1-5 dagen, onder het vigerende DRG systeem wordt vergoed. De decubitus studie had 
driee doelen. Het vaststellen van de prevalentie en incidentie van decubitus bij (at risk) 
ziekenhuispatiënten.. Een inventarisatie van de bestaande preventie en behandel praktijk en 
dee daaraan gerelateerde kosten. Doorvoeren van verbeteringen rond de preventie en 
behandelingg van decubitus patiënten op basis van kwaliteitszorgmaatregel en. 

Dataa werden verzameld uit verschillende bronnen: 
1.. Retrospectieve data over decubitus verzameld gedurende de kwaliteitszorgactiviteiten 

inn 37 ziekenhuizen tussen 1992 en 1997. 
2.. Retrospectieve landelijke data over de prevalentie van decubitus tussen 1993 en 1998. 
3.. Statusonderzoek bij 1200 patiënten in 7 ziekenhuizen in 1994. 
4.. Landelijke data over de vergoedingen op basis van decubitus in 1994. 
5.. Een prospectieve surveillance van 705 patiënten in een enkel ziekenhuis. 
6.. Een prospectieve surveillance van 2702 patiënten met parallelverzameling van 

kostendataa (1350 patiëntendagen op basis van decubitus). 
7.. Veranderingen in preventie en behandeling van decubitus zoals blijkt uit het gebruik 

vann protocollen en richtlijnen. 



Samenvatting g 357 7 

Hoofdstukk 9 richt zich op de kwaliteit in de eerstelijns zorg. Centraal staat de rapportage 
vann patiënten over het functioneren van de eerstelijnszorg zoals gemeten aan het gebruik 
vann specialistische zorg, geneesmiddelen, coördinatie tussen zorgverleners en continuïteit 
vann de zorg. Het lange termijn doel van de studie was een verbetering van de doeltreffendheid 
vann de eerstelijnszorg. 
Eenn zelf in te vullen vragenlijst (een Hongaarse versie van de PROSPER lijst, Patient Reports 
onn System Performance) werd uitgezet in 91 eerstelijnspraktijken in 9 verschillende regio's, 
verspreidd over stad en platteland. De vragenlijst werd verspreid onder een steekproef van 
48199 patiënten die gedurende de afgelopen 12 maanden de 'huisarts' hadden bezocht en 
ookk verder voldeden aan de inclusie criteria. De vragenlijst bevat zeven onderdelen 
(voorschrijvenn en gebruik van geneesmiddelen, chronische aandoeningen, verwijzingen, 
bloedonderzoek,, Rö-onderzoek, preventieve zorg bij vrouwen, algemene preventieve zorg). 
Dee resultaten geven een beeld van de toegang, coördinatie en de continuiteit van de zorg 
alsmedee van de algemene tevredenheid. 
Verschillenn tussen de antwoorden van de patiënten en de rapportages van de huisartsen zelf 
blekenn vooral te bestaan op het gebied van verwijzingen (7,6 % van de verwezen patiënten 
komtt nooit bij de specialist terecht), medicatiegebruik, bestaan van chronische condities en 
preventiee (met name mammascreening en PAP). Wezenlijke tekortkomingen werden 
geidentificeerdd op het terrein van de communicatie tussen huisartsen en de poliklinieken, 
ziekenhuizenn en de diverse diensten op het terrein van de openbare gezondheidszorg. 

Inn hoofdstuk 10 wordt op basis van de eerder gepresenteerde studies beargumenteerd hoe 
kwaliteitszorgg kon worden ingevoerd en gebruikt gedurende de transitie van het Hongaarse 
gezondheidszorgsysteemm en hoe dit heeft geresulteerd in verhoogde doeltreffendheid en 
kostenbeheersing.. Dit proefschrift toont aan dat met de invoering van kwaliteitszorg 
resultatenn geboekt kunnen worden op zulke uiteenlopende gebieden als 
patiëntentevredenheid,, pre-operatief onderzoek in de chirurgie, post-operatieve wondinfecties 
enn de preventie en behandeling van decubitus. De resultaten van de studies laten zien dat 
tekortkomingenn in kwaliteit veeleer te wijten zijn aan een gebrekkige organisatie dan aan 
beperktee middelen. Aanbevelingen worden gedaan voor de verdere toepassing van 
kwaliteitszorg.. In de tweede helft van het slothoofdstuk wordt de noodzaak voor de evaluatie 
vann de effectiviteit en kosten-effectiviteit van kwaliteitszorgprogramma's zelf besproken 
enn een stappenplan wordt gegeven hoe de strategische besluitvorming rond de invoering 
vann kwaliteitszorgactiviteiten te verbeteren. 

Samenvattendd kan op basis van de uitgevoerde studies worden geconcludeerd dat 
kwaliteitszorgg in Hongarije kan worden ingevoerd en gebruikt resulterend in een verhoogde 
doeltreffendheidd van de zorg in ziekenhuizen en de eerste lijn en dat, afhankelijk van de 
omstandigheden,, kwaliteitszorg kan bijdragen aan kostenbeheersing. 




