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Nederlandsee samenvatting 

Dee noties achter het experiment met de specialistenhonorering 

Dee Nederlandse overheid heeft vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren (van 
dee vorige eeuw) geprobeerd om de kosten van gezondheidszorg te beheersen. 
Dee kosten van specialistische zorg bleken echter niet beheersbaar te zijn zolang 
eenn verrichtingensysteem werd gehanteerd voor de honorering van specialisten. 
Tariefkortingenn die bedoeld waren om de kosten in de hand te houden, werden 
weerr gevolgd door productiegroei, waardoor de kosten alsnog stegen. Geen van 
dee partijen betrokken bij de gezondheidszorg was tevreden over deze situatie. 
Dee overheid kon haar doelstelling van kostenbeheersing niet halen. De specia-
listenn ergerden zich aan de discussie over hun inkomen en aan de 
tariefkortingen.. Ziekenhuisdirecties hadden een aansturingsprobleem: de toen 
nogg volledig zelfstandig werkende specialisten hadden niet dezelfde prikkels en 
belangenn als de ziekenhuisorganisatie. Er was daarom grote behoefte aan een 
nieuww elan en een nieuwe oplossing. Hieruit ontstond lokaal overleg tussen de 
medischh specialisten, ziekenhuisdirecties en zorgverzekeraars, waarin ideeën 
werdenn ontwikkeld voor een beter honoreringssysteem voor medisch 
specialisten.. Het ministerie van Volksgezondheid (eerst WVC, later VWS) was 
zeerr geïnteresseerd in deze ideeën en besloot een aantal projecten te faciliteren 
diee aan de voorwaarden van het ministerie voldeden. Vijf projecten namen deel 
inn een experiment dat werd geëvalueerd door de onderzoeksbureaus SEO en 
Ipsoo Facto. Binnen algemene voorwaarden kon ieder project zijn eigen 
uitwerkingg kiezen. 

Dee kern van de voorstellen voor een nieuw honoreringssysteem was dat de band 

tussenn inkomen en afzonderlijke verrichtingen verbroken zou worden. De 

specialistenn zouden dan niet meer 'gestraft' worden voor efficiënter werken met 

verliess van inkomen. Het was in alle projecten de bedoeling dat ze de status van 

zelfstandigee zouden behouden. In het nieuwe systeem werd een vast budget 

vastgesteldd voor de specialisten voor het komende jaar. Binnen een jaar werden 

omzett en inkomen dus helemaal niet beïnvloed door het aantal verrichtingen of 

inn het algemeen door de productie van de specialist. De productie van 

specialistenn werd nog wel gemeten - maar dan op een meer geaggregeerd 

niveauu dan afzonderlijke verrichtingen - om een prikkel tot produceren te 

behouden.. In sommige projecten werd het aantal nieuwe patiënten gekozen als 

eenheidd om de productie in te meten, omdat verwacht werd dat specialisten dit 
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aantall  uitsluitend konden beïnvloeden door een goede kwaliteit zorg te leveren. 

Inn andere projecten gaf men prioriteit aan het beter op elkaar afstemmen van de 

prikkelss voor ziekenhuis en specialisten, en werden de parameters van het 

variabelee deel van de ziekenhuisbudgettering gebruikt om de productie van 

specialistenn te meten (vooral eerste polikliniekbezoeken, dagopnamen en 

opnamen).. De budgetten konden van jaar tot jaar worden aangepast afhankelijk 

vann de ontwikkeling van de productie of de productie-afspraken. De lokale 

projectenn hadden verschillende mechanismen voor aanpassing, waarbij de 

budgettenn verschilden in de mate van flexibiliteit. 

Hett experiment had verschillende doelstellingen waarbij de verschillende 
partnerss en de verschillende projecten verschillende accenten legden. 
Doelstellingenn waren: het ontsnappen aan tariefkortingen en vervelende 
inkomensdiscussies,, een grotere doelmatigheid van specialistische zorg en 
ziekenhuiszorg,, betere kwaliteit van zorg, zorgvernieuwing, kostenbeheersing, 
beteree harmonisatie van belangen van ziekenhuis en specialisten en 
gemakkelijkerr integratie van deze partijen in het geïntegreerd medisch-
specialistischh bedrijf, en een betere toegankelijkheid van de zorg. 

Onderzoeksvragen n 

Dezee dissertatie is gebaseerd op het materiaal dat is verzameld voor het 
evaluatie-onderzoek.. In dit stuk wordt een theoretische onderbouwing gegeven 
enn wordt de nadruk gelegd op de evaluatie van effecten en daarbinnen op de 
econometrischee analyse. Tot het evaluatie-onderzoek behoorde ook een proces-
evaluatiee die voor een belangrijk deel door Ipso Facto is uitgevoerd. Voor deze 
dissertatiee zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

Aangezienn de lokale projecten binnen de algemene voorwaarden veel ruimte 
haddenn voor een eigen invulling, was de eerste vraag: 

1)) wat werd er precies afgesproken in de verschillende projecten? 

Tenn tweede waren er verschillende verwachtingen over het effect van deze 

afsprakenn op de behandeling van patiënten en de doelmatigheid. Veel 

experiment-deelnemerss die deel uitmaakten van ziekenhuisdirecties of 

zorgverzekeraars,, geloofden dat de doelmatigheid vergroot zou worden door 

hett afschaffen van het verrichtingensysteem. De artsen daarentegen verklaarden 

voorr een belangrijk deel dat zij geen effect verwachtten omdat ze toch al niet 
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doorr financiële prikkels geleid werden, alleen door medische overwegingen. De 

toenmaligee Ziekenfondsraad (nu College voor Zorgverzekeringen), die het 

experimentt en het onderzoek er naar begeleidde, hanteerde het begrip 'gepast 

gebruik'' om de doelstellingen van het experiment te beschrijven. Gepast gebruik 

hadd de volgende elementen: 

1.. effectiviteit en kwaliteit van de behandeling van patiënten; 

2.. doelmatigheid van de behandeling (bereiken van een bepaalde 

zorgkwaliteitt met minimale kosten); 

3.. kostenbeheersing. 

Hett evaluatie-onderzoek was niet gericht op het gedetailleerd in kaart brengen 
vann de kwaliteit. Er waren wel een aantal controle-vragen ingebouwd om in de 
gatenn te houden wat er met de kwaliteit gebeurde. Het experiment lijk t geen 
negatievee invloed op de kwaliteit gehad te hebben, afgezien van een langere 
wachttijdd in enkele ziekenhuizen. Het laatste is wel een belangrijke negatieve 
invloedd op de kwaliteit. Omdat het ondoenlijk was om alle kosten te meten in 
eerste,, tweede en derde lijn, kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over 
doelmatigheid.. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk in hoeverre een verschuiving 
naarr de eerste lijn daar tot een toename van de kosten heeft geleid, of in hoeverre 
dee ziekenhuiskosten zijn afgenomen door een verschuiving van meerdaagse 
opnamee naar dagopname of poliklinische behandeling. Wel kan worden 
aangegevenn in hoeverre de behandeling meer "economisch" is geworden, dat wil 
zeggenn dat patiënten worden behandeld op een manier die zo min mogelijk intensief 

en/ofen/of gespecialiseerd is. In deze optiek is bijvoorbeeld behandeling door de huisarts 
(voorzoverr medisch gezien even effectief) een meer economisch gebruik van 
zorgg dan behandeling door een medisch specialist. De aandacht van het 
onderzoekk was niet in de eerste plaats op kostenbeheersing sec gericht, 
aangezienn vanuit een oogpunt van welvaartstheorie de verhouding tussen 
opbrengstenn en kosten belangrijker is dan alleen het absolute niveau van de 
kosten.. In ieder geval is duidelijk dat de beheersbaarheid van de kosten van 
medisch-specialistischee zorg is toegenomen door de invoering van een budget-
systematiek. . 

Dee tweede en derde vraag van het onderzoek zijn: 

2)) was het experiment van invloed op de behandeling van patiënten (in het 

bijzonderr de mate waarin 'economisch' met zorg werd omgegaan)? 
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3)) zo ja, waar bestond deze invloed uit? 

Dezee twee vragen werden in concreto beantwoord door een analyse van vier 

belangrijkee aspecten van de behandeling van patiënten: de kans dat een nieuwe 

patiëntt binnen een bepaalde periode opgenomen zou worden (voor meer dan 

eenn dag), de ligduur van opgenomen patiënten, de wachttijd voordat patiënten 

aann de beurt waren voor een klinische ingreep, en de kans op herhaalbezoeken 

bijj  de polikliniek voor nieuwe patiënten. 

Verwachtingenn op grond van de theorie 

Opp basis van de theoretische literatuur en gerapporteerde empirische resultaten 
hebb ik het volgende theoretische uitgangspunt voor de analyse gekozen. 
Informatie-asymmetriee tussen specialist en patiënt speelt een belangrijke rol. Dit 
brengtt met zich mee dat er geen onafhankelijke vraagcurve voor specialistische 
zorgg is. De dokter heeft wel meer informatie dan de patiënt in een aantal 
opzichten,, maar beschikt niet over volledige informatie. Ook voor hem bestaat er 
onzekerheidd over wat de beste behandeling is. Onder deze omstandigheden 
probeertt de arts zijn nut te maximaliseren, waarbij de volgende factoren een rol 
spelen:: inkomen, vrije tijd, ethische overwegingen, aangenaam werk en mogelijk 
socialee goedkeuring. Het belang van de patiënt maakt deel uit van de nutsfunctie 
vann de arts via ethische overwegingen. De arts kan zich meer richten op eigen 
belangenn als inkomen en vrije tijd naarmate de optimale behandeling onzekerder 
iss en de toestand van de patiënt minder ernstig schijnt. 

Watt kunnen we binnen een dergelijk theoretisch model verwachten van een 
veranderingg in het honoreringssysteem van vooral gebaseerd op verrichtingen 
naarr lumpsum budgetten die vaststaan binnen een jaar? De hypothesen zijn de 
volgende: : 

1.. alle productie die niet meer wordt gemeten in het nieuwe systeem en die 

medischh gezien niet strikt noodzakelijk is, zal afnemen; 

2.. het aantal verwijzingen zal toenemen voor productie die niet meer wordt 
gemetenn in het nieuwe systeem en die wel nodig is, maar die de specialist 
niett perse zelf hoeft uit te voeren; 

3.. vrije tijd wordt aantrekkelijker behalve als er een bindende ethische 
belemmeringg is; 

4.. hoe minder flexibel de budgetten van jaar tot jaar zijn, hoe aantrekkelijker 
vrijee tijd is; 
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5.. hoe meer flexibel de budgetten van jaar tot jaar zijn, hoe meer de 

productiee zal toenemen in termen van de nieuwe eenheden waarin de 

productiee wordt gemeten. 

Onderzoeksopzet t 

Eénn belangrijke benadering om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het 
metenn van veranderingen in de tijd binnen de experimentele projecten. Er zijn 
gegevenss verzameld over de situatie vlak voor het experiment (nulmeting), de 
situatiee vlak voor het eind van het experiment ( eindmeting, na twee en een half 
jaar)) en over de ontwikkelingen tussen die tijdstippen. Een vergelijking van de 
nulmetingg en de eindmeting geeft inzicht in het effect van het experiment. Zo'n 
vergelijkingg is echter niet voldoende, omdat niet duidelijk is in hoeverre 
ontwikkelingenn in de tijd door het experiment worden veroorzaakt.Om rekening 
tee houden met externe ontwikkelingen (los van het experiment) was bij de opzet 
voorzienn in een controlegroep van niet-experimenterende ziekenhuizen. Door de 
ontwikkelingg in de tijd in de experimenterende ziekenhuizen en de 
controlegroepp te vergelijken zou de invloed van het experiment afgesplitst 
kunnenn worden van overige invloeden. Deze onderzoeksopzet werd echter 
onmogelijk,, toen veel eerder dan verwacht vrijwel alle ziekenhuizen in 
Nederlandd afspraken gingen maken die vergelijkbaar waren met de afspraken in 
dee oorspronkelijke groep experimenterende ziekenhuizen. Het ministerie van 
VWSS stimuleerde deze ontwikkeling, omdat men er een kans in zag om de 
slependee problemen met de specialistenhonorering op te lossen. Dit betekende 
datt het experiment met de specialistenhonorering in feite ophield een 
experimentt te zijn. De behoefte bleef echter bestaan om na te gaan wat de 
effectenn van de ingevoerde wijzigingen zouden zijn, aangezien over enkele jaren 
eenn beslissing zou moeten worden genomen over het beste honoreringssysteem 
voorr specialisten voor de langere termijn. 

Eenn effect-evaluatie was toch nog mogelijk dankzij het feit dat er veel variatie 

wass in de honoreringssystemen die in de verschillende experimenterende 

projectenn waren afgesproken. Dit gaf de mogelijkheid om de effecten van een 

veranderingg in de 'tarieven' econometrisch vast te stellen. 'Tarieven' hierbij 

tussenn aanhalingstekens, omdat het voor de experimentperiode gaat om 

geconstrueerdee prijzen die zijn berekend op grond van de budgetten en de 

afsprakenn in de verschillende projecten. Deze 'tarieven' verschilden aanzienlijk 

tussenn projecten. Verder kon het wegvallen van de controlegroep deels 
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gecompenseerdd worden door het intensiveren van de kwalitatieve analyse (op 
grondd van interviews, groepsdiscussies en schriftelijke enquêtes). Met behulp 
vann deze kwalitatieve data konden de ontwikkelingen tussen de nulmeting en de 
eindmetingg beter worden geïnterpreteerd. 

Dee onderzoeksvragen werden als volgt beantwoord: 

1.. dataverzameling volgens de klassieke opzet van een nulmeting en een 
eindmeting.. Hierbij werden de volgende data verzameld: 

 kwantitatieve data voor ongeveer 1000 afzonderlijke patiënten per 
ziekenhuis; ; 

 interviews met medisch specialisten, ziekenhuismanagers, 
zorgverzekeraarss en andere deelnemers aan het experiment; 

 meningen van patiënten en ziekenhuispersoneel op grond van 
schriftelijkee enquêtes; 

 informatie uit groepsinterviews met vertegenwoordigers van de 
eerstee lijn. 

2.. Continue dataverzameling gedurende de periode van het experiment. 
3.. Combinatie van de verzamelde gegevens uit verschillende bronnen. 

4.. Berekening van nieuwe 'tarieven' voor de experiment-situatie. 

5.. Econometrische analyse van de gegevens over afzonderlijke patiënten met 
gebruikk van de berekende tarieven. 

Veranderingenn in het honoreringssysteem 

Zoalss aangegeven werd in de projecten de productie van medisch specialisten 
nogg steeds gemeten om een productieprikkel te behouden. De projecten 
verschildenn in de manier waarop de productie werd gedefinieerd en de 
eenhedenn waarin deze werd gemeten, en ook in de manier waarop aanpassingen 
vann het budget van jaar tot jaar plaatsvonden. Een overzicht hiervan wordt 
gegevenn in de Tabellen S.l en S.2. 
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TabelTabel S.l Meting van de productie 

projectt definitie van productieparameters: 

MCAA (Alkmaar) (dag)opnames en nieuwe polikliniekpatiënten 

Lievensbergg (Bergen op Zoom) nieuwe polikliniekpatiënten 

Scheperziekenhuiss (Emmen) (dag)opnames, nieuwe polikliniek- en herhalingsbezoekers 

Rijnmondd (dag)opnames, nieuwe polikliniekpatiënten en verpleegdagen 

Ziekenhuizenn Noord-Limburg nieuwe polikliniek patiënten en klinische kaarten 
(Venlo// Venray) 

Tabell  S.2 De aanpassing van maatschapsbudgetten 

projectt maatschapsbudget muteert: 

MCAA (Alkmaar) alleen als de productie meer dan 10% verandert (absoluut) t.o.v. '94 

Lievensbergg (Bergen op als de productie verandert, maar niet buiten bandbreedte van 5% 
Zoom) ) 

Scheperziekenhuiss gedeeltelijk, als de productieafspraken veranderen 

(Emmen) ) 

Rijnmondd gedeeltelijk, als de productieafspraken veranderen 

Ziekenhuizenn Noord- als de productieafspraken verandert, maar niet automatisch 
Limburgg (Venlo/ Venray) 

Opp grond van de budgetten en de definitie van de producten zijn een soort 
'nieuwee tarieven' berekend voor de experiment-periode. De officiële tarieven die 
voorr het experiment golden (vastgesteld door het COTG, Centraal Orgaan 
Tarievenn Gezondheidszorg) en de nieuwe door ons berekende tarieven worden 
gezamenlijkk parameteropbrengsten genoemd. De nieuwe tarieven waren geen 
daadwerkelijkee opbrengsten van het verrichten van een bepaalde handeling voor 
specialisten,, maar eerder de waarde in geld uitgedrukt van de verschillende 
onderdelenn van de productie, zoals gedefinieerd in hun project. Een verandering 
inn de productie volgens deze definitie kon gevolgen hebben voor het budget van 
hett volgende jaar. De nieuwe en de oude tarieven zijn als factor in de 
econometrischee analyse meegenomen om na te gaan of financiële prikkels een 
effectt hadden op het handelen van specialisten. 

Hypothesen n 

Inn Tabel S.3 worden de veranderingen in de parameteropbrengsten samengevat 

diee optraden door het experiment. In de tabel wordt per ziekenhuis het 

gemiddeldee over verschillende specialismen weergegeven. De veranderingen 
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variërenn tussen de ziekenhuizen. Voor de opbrengst van opnamen en 

dagopnamenn worden zowel toenames als afnames en een gelijkblijvend niveau 

gevonden.. In de meeste ziekenhuizen ging een nieuwe patiënt meer opleveren 

enn een herhaalbezoek minder. Het tarief van een verpleegdag nam in alle 

ziekenhuizenn af. Daar waar de veranderingen in dezelfde richting waren, traden 

grotee verschillen in de orde van grootte op. 

Tabell  S.3 Veranderingen in parameteropbrengsten veroorzaakt door het 
experiment t 

project t eerste e 
polikl. . 

bezoek k 

herhaal l 

bezoek k 

dag--

opname e 

opnamee verpleeg 
dag g 

MCAA (Alkmaar) 

Lievensbergg (Bergen op Zoom) 

Scheperziekenhuiss (Emmen) 

Rijnmondd St. Clara Ziekenhuis 

Rijnmondd IJssellandziekenhuis 

Ziekenhuizenn Noord-Limburg (Venlo/Venray) 

T T 
T T 
1 1 
T T 
T T 
T T 

II 1 
II J 
tt 1 
11 1 
II 1 
11 J 

rr T i 
i i 

rr t i 
rr t i 
rr r i 

i i 

Opp grond van de theorie en gezond verstand werden de volgende effecten 
verwachtt van de tariefsveranderingen (zie Tabel S.4). 

Tabell  S.4 A priori verwacht effect van parameteropbrengsten op de 
behandeling g 

parameteropbrengsten n 

eerstee polikl. bezoek 

herhaalbezoek k 

dagopname e 

opname e 

verpleegdag g 

opnamekans s 

--

0 0 

--

+ + 

0 0 

ligd d uur r 

? ? 

0 0 

+ + 

--

+ + 

kans s 
herhaalbezoek k 

? ? 

+ + 

+ + 

--

--

wachttijd d 

--

0 0 

--

+ + 

+ + 

Eenn hoger tarief voor een eerste polikliniekbezoek is naar verwachting een prikkel 

omm zoveel mogelijk nieuwe patiënten in een bepaalde periode te helpen en dus 

zoo doelmatig mogelijk te werk te gaan. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden 

doorr patiënten zo snel mogelijk terug te verwijzen naar de eerste lijn, patiënten 

diee in de derde lij n thuishoren (bv. verpleeghuis) daar zo snel mogelijk heen te 
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sturen,, zoveel mogelijk dagbehandeling in plaats van een opname voor 

meerderee dagen, en zoveel mogelijk poliklinische behandeling in plaats van 

dagbehandeling. . 

Daarr waar er nog mogelijkheden zijn om de doelmatigheid te verbeteren en deze 
mogelijkhedenn op grond van de prikkels van het experiment worden benut, valt 
tee verwachten dat de opnamekans zal afnemen. Door een verschuiving van 
klinischee opname naar dagopname kunnen meer patiënten worden behandeld in 
eenn bepaalde periode en met een bepaalde hoeveelheid bedden (als er tenminste 
geenn andere belemmeringen zijn). Het effect hiervan op de ligduur en 
herhaalbezoekenn is niet direct duidelijk. Bij een doelmatiger behandeling kunnen 
patiëntenn met gegeven kenmerken wellicht eerder worden ontslagen uit het 
ziekenhuis.. Maar door meer doelmatigheid kunnen ook de kenmerken van 
opgenomenn patiënten veranderen. Als alleen nog de ernstiger patiënten worden 
opgenomen,, kan voor deze groep juist een langere ligduur noodzakelijk zijn. 
Ookk voor de kans op herhaalbezoeken zijn er tegen elkaar in werkende 
invloeden.. Aan de ene kant kunnen patiënten na behandeling in het ziekenhuis 
voorr controles eerder naar hun huisarts worden verwezen, waardoor het aantal 
herhaalbezoekenn afneemt. Aan de andere kant, bij een verschuiving naar 
dagopnamee moeten patiënten wellicht vaker terugkomen bij de specialist op de 
polikliniekk voor controles en vervolgbehandeling. 

Eenn hoger tarief voor een herhaalbezoek aan de polikliniek maakt het 

aantrekkelijkerr om controles in het ziekenhuis te doen en minder aantrekkelijk 

omm daarvoor snel terug te verwijzen naar de huisarts. Daarom valt een 

toenemendee kans op herhaalbezoeken te verwachten. Voor de andere aspecten 

vann de behandeling wordt geen effect verwacht. 

Eenn hoger tarief voor dagopnamen maakt het aantrekkelijker om patiënten in 

dagbehandelingg te behandelen in plaats van klinisch, gegeven het tarief voor een 

klinischee opname. Daarom wordt een daling van de opnamekans verwacht. 

Aangezienn substitutie waarschijnlijk vooral kan plaatsvinden met kortere 

opnamen,, wordt een stijging van de verpleegduur verwacht. Van een 

verschuivingg naar dagbehandeling wordt verwacht dat dit meer 

herhaalbezoekenn noodzakelijk maakt. Door deze verschuiving wordt een daling 

vann de wachttijd verwacht. 
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Vann een hoger tarief voor klinische opnamen, gegeven het tarief voor dagopname, 
wordtt precies het tegengestelde effect verwacht. Het effect in de praktijk zal dus 
afhangenn van de relatieve verandering in de tarieven voor opname en 
dagopname. . 

Eenn hoger tarief voor een verpleegdag kan een prikkel zijn voor een langere 

ligduur.. Dit kan weer leiden tot minder noodzaak voor herhaalbezoeken voor 

controless e.d. Op de opnamekans wordt geen effect verwacht. Een langere 

ligduurr kan leiden tot een stijging van de wachttijd. 

Dee daadwerkelijke veranderingen in tarieven en hun effect 

Inn vijf van de zes ziekenhuizen in het evaluatie-onderzoek nam het tarief voor 
eenn nieuwe patiënt (aanzienlijk) toe. Dit was vooral het geval in de ziekenhuizen 
waarr de productie uitsluitend in nieuwe patiënten werd uitgedrukt. De 
schattingsresultatenn voor het effect van de parameteropbrengsten op de 
behandelingg worden samengevat in de Tabellen S.5 en S.6. In Tabel S.5 wordt de 
richtingg van de effecten gegeven en in Tabel S.6 de verandering die optreedt 
doorr een 10% verandering in het tarief.175 

Eenn hoger tarief voor een nieuwe patiënt leidt tot een lagere opnamekans, zoals we 
opp grond van de theorie hadden verwacht. We hadden ook een effect verwacht 
vann de tarieven voor opname en dagopname, maar dit werd niet gevonden bij de 
analysee van de patiëntendata. We kunnen concluderen dat het experiment in 5 
vann de 6 ziekenhuizen via het tarief voor een nieuwe patiënt heeft geleid tot een 
dalingg van de opnamekans. Alleen in het Scheperziekenhuis in Emmen nam het 
tarieff  voor een nieuwe patiënt af en was er dus een positieve invloed op de 
opnamekans.. In Tabel S.7 wordt de richting van het effect gegeven voor een 
gestandaardiseerdee patiënt. Dit laatste is om het tariefeffect goed te kunnen 
onderscheidenn van het effect van patiënt-kenmerken. 

Dee invloed van het tarief voor een nieuwe patiënt op de opnamekans is met een 
elasticiteitt van ongeveer -0,4 de grootste tarief-invloed. De elasticiteiten zijn in 
hett algemeen bescheiden. In de behandeling konden echter wel belangrijke 
verschuivingenn optreden, omdat door het experiment in een aantal gevallen de 
tarievenn aanzienlijk veranderden. 

1755 Als de procentuele veranderingen in de tabel door 10 worden gedeeld, geven ze bij 
benaderingg een elasticiteit weer. 



Nederlandsee samenvatting 247 7 

Volgenss de schattingsresultaten heeft het tarief voor een nieuwe patiënt ook een 
negatievee invloed op de wachttijd en de kans op herhaalbezoeken. Het eerste 
wass verwacht, het tweede was op voorhand niet duidelijk. Dit is een teken dat 
hett effect van patiënten eerder terugsturen naar de eerste lij n domineert. 

Voorr het experiment was er geen tarief voor een klinische opname voor specialisten. 
Inn vier van de zes ziekenhuizen werd door het experiment een redelijk hoog 
tarieff  geïntroduceerd. Dit waren de ziekenhuizen waar men veel belang hechtte 
aann het harmoniseren van de belangen van specialisten en ziekenhuis. Het 
opname-tarieff  bleek een negatieve invloed te hebben op de kans op 
herhaalbezoeken,, zoals verwacht. De bijbehorende hypothese is dat een hoger 
tarieff  voor opname het aantrekkelijker maakt om patiënten voor meerdere dagen 
opp te nemen, waardoor ze minder vaak hoeven terug te komen op de polikliniek. 
Hett verwachte effect op de opnamekans werd echter niet gevonden. Volgens de 
schattingsresultatenn is het opname-tarief alleen van belang voor de kans op 
herhaalbezoeken,, terwijl een effect werd verwacht op alle onderzochte aspecten. 

Tabell  S.5 Econometrisch bepaald effect van parameteropbrengsten op de 
behandelingg * 

kans s 
parameteropbrengstenn opnamekans ligduur herhaalbezoek wachttijd 

eerstee polikl. bezoek 

herhaalbezoekk 0 

dagopnamee 0 

opnamee 0 

verpleegdagg 0 

0 0 

00 + 

00 + 

00 - 0 

00 - + 

*:: alle effecten in de tabel zijn significant op minstens 90% niveau 
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Tabell  S.6 Econometrisch bepaald effect van parameteropbrengsten op de 
behandelingg * (% effect van een 10% verandering) 

kans s 
parameteropbrengstenn opnamekans ligduur herhaalbezoek wachttijd 

eerstee polikl. bezoek -4.3 - -0.5 -1.3 

herhaalbezoekk - - 0.3 -0.4 

dagopnamee - - 0.6 -1.0 

opnamee - - -0.3 

verpleegdagg - - -0.3 1.1 

*:: alle effecten in de tabel zijn voor een gemiddelde patiënt gegeven de tarieven aan het einde van 
hett experiment (zoals in de tabellen voor het effect van de parameteropbrengsten in hoofdstuk 5 
t /mm 8) 

Aann het begin van het experiment gold een bescheiden tarief voor dagopname voor 
dee specialist, alleen voor verplicht verzekerde patiënten. In drie van de zes 
ziekenhuizenn ging het tarief voor een dagopname flink omhoog door het 
experiment.. In de twee ziekenhuizen waar men productie alleen in nieuwe 
patiëntenn uitdrukte, daalde het tarief voor dagopname naar nul. Dit tarief bleek 
eenn positief effect te hebben op de kans op herhaalbezoeken en een negatief 
effectt op de wachttijd. Beide effecten zijn in overeenstemming met de 
verwachtingen,, maar het verwachte significante effect op de andere aspecten van 
dee behandeling werd niet gevonden. 

Aangezienn men de beloning voor de specialist minder afhankelijk wilde maken 

vann diens eigen beslissingen, daalde het tarief voor een herhaalbezoek in alle 

ziekenhuizenn behalve het Scheperziekenhuis. Dit tarief heeft het verwachte 

positievee effect op de kans op herhaalbezoeken en een niet verwacht negatief 

effectt op de wachttijd. 

Dee opbrengst van een verpleegdag nam in alle ziekenhuizen in het onderzoek af. De 

verwachtee positieve invloed op de wachttijd werd gevonden, en ook de 

verwachtee negatieve invloed op het aantal herhaalbezoeken: dat wil zeggen, 

doorr de afname van het verpleegdagtarief namen wachttijden af en herhaal-

bezoekenn toe. De eveneens verwachte positieve invloed op de ligduur werd 

echterr niet gevonden. 

Dee tariefsveranderingen die door het experiment optraden hadden aanzienlijke 

invloedd op drie van de vier onderzochte aspecten van de behandeling. Deze 



Nederlandsee samenvatting 249 9 

leiddenn tot een kortere wachttijd en een hogere kans op herhaalbezoeken in alle 
ziekenhuizenn (zie Tabel S.7). De tariefsveranderingen verlagen de opnamekans 
inn vijf ziekenhuizen en verhogen deze in het zesde. Er is geen directe invloed op 
dee ligduur. Het patroon van verschillen tussen ziekten en ziekenhuizen wijst er 
opp dat de veranderingen niet schadelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg. De 
groteree kans op herhaalbezoeken hangt waarschijnlijk samen met een 
verschuivingg naar dagbehandeling. Alles bijeen genomen kunnen we 
concluderenn dat de tariefsveranderingen gunstig zijn voor de doelmatigheid. 
Dezee conclusie gaat in mindere mate op voor het Scheperziekenhuis. 

Tabell  S.7 Effect van alle veranderingen in parameteropbrengsten in het 
experimentt op de behandeling van een patiënt 

kans s 
projectt opnamekans ligduur herhaalbezoek wachttijd 

MCAA (Alkmaar) 

Lievensbergg (Bergen 
opp Zoom) 

Scheperziekenhuis s 
(Emmen) ) 

Rijnmondd St. Clara 
Ziekenhuis s 

Rijnmond d 
IJssellandziekenhuis s 

Ziekenhuizenn Noord-
Limburg g 
(Venlo// Venray) 

0 0 

0 0 

0 0 

LL 0 

ll o 

LL 0 

T T 
T T 

t t 

T T 

T T 

T T 

i i 
i i 

ï ï 

ï ï 

ï ï 

1 1 

Uitt een vergelijking van de econometrische effecten van tariefsveranderingen 
mett de verwachte effecten blijkt dat nergens het tegenovergestelde effect van de 
verwachtingg gevonden werd. Het gebeurde wel een aantal keren dat geen effect 
werdd gevonden van een verandering, terwijl dit wel was verwacht. Omgekeerd 
gebeurdee het maar eenmaal dat een significant effect werd gevonden terwijl dit 
niett was verwacht. In grote trekken zijn de hypothesen over de tariefseffecten 
duss uitgekomen. 

Dee vraag blijf t nog waarom sommige van de verwachte effecten niet zijn 
gevonden.. Een mogelijke verklaring is dat voor sommige aspecten van de 
behandelingg één belangrijke tariefswijziging domineert, zoals de stijging in het 
tarieff  voor een nieuwe patiënt bij de opnamekans. In ieder geval kan de 
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belangrijkee vraag of tariefswijzigingen überhaupt invloed hebben op de 
behandeling,, bevestigend worden beantwoord. 

Hett totale effect op de behandeling 

Inn Tabel S.8 wordt het berekende effect gegeven van alle veranderingen tijdens 
hett experiment op de behandeling van patiënten. De opnamekans nam in vijf 
vann de zes ziekenhuizen af, hetzelfde effect als wanneer we alleen naar de 
tariefsveranderingenn kijken. Deze ontwikkeling wordt uiteraard deels 
veroorzaaktt door de tariefsverandering (de stijging van het tarief voor een 
nieuwee patiënt). De medisch-technologische ontwikkeling zal ook bijgedragen 
hebbenn aan de daling van de opnamekans. Deze daling kan gezien worden als 
eenn meer economisch gebruik van zorg, als tenminste de kwaliteit van zorg geen 
schadee oploopt. In drie ziekenhuizen was de totale daling van de opnamekans 
veell  kleiner dan alleen op grond van het tariefeffect verwacht zou worden. In 
tweee ziekenhuizen gebeurde het omgekeerde: de daling was groter. De 
verschillenn tussen de totale verandering in de opnamekans en die veroorzaakt 
doorr de tarieven hebben o.a. te maken met het feit dat voor sommige ernstige 
klachtenn de opnamekans niet afnam (en daarmee relatief ten opzichte van de 
anderee klachten toenam). Op zichzelf is het geruststellend met het oog op de 
kwaliteitt van de behandeling dat juist bij ernstige klachten de opnamekans niet 
afnam.. Andere verschillen tussen het totale effect en het tariefeffect hebben te 
makenn met verschillende afspraken in ziekenhuizen, die de doelmatigheid 
stimulerenn of juist hinderen. 

Hett Scheperziekenhuis in Emmen was het enige ziekenhuis waar de 

opnamekanss juist toenam door de daling van het tarief voor een nieuwe patiënt. 

Inn de Rijnmond (St. Clara Ziekenhuis en IJssellandziekenhuis) werd de daling 

vann de opnamekans door het tariefeffect versterkt door andere factoren, 

waarschijnlijkk de gedeeltelijke flexibiliteit van het budget voor het volgende jaar 

enn het hoge gewicht van dagopnamen. 

Inn het Ziekenhuis Lievensberg is de daling van de opnamekans afgeremd, 

waarschijnlijkk door de problemen met het ziekenhuisbudget. En in het st. 

Maartenss Gasthuis en het MCA is de daling van de opnamekans waarschijnlijk 

afgeremdd door het gebrek aan flexibiliteit in de budgetten. We kunnen dus 

concluderenn dat het experiment voor de meeste ziekenhuizen het economisch 

omgaann met opnamen heeft verbeterd, maar voor sommige ziekenhuizen was de 

afnamee kleiner dan mogelijk was geweest. 
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Err werd geen invloed van de tarieven op de Iigduur gevonden. Veranderingen in 

dee Iigduur hadden dus niet te maken met tariefsveranderingen, maar er waren 

well  andere invloeden op de Iigduur. Uit Tabel S.8 blijkt dat de Iigduur voor een 

'standaard-patiënt'' toenam in vier ziekenhuizen en afnam in de twee andere. De 

algemenee trend in die periode was in de richting van kortere ligduren. Het lijk t 

err op dat het experiment indirect leidde tot langere ligduren. De toename werd 

voorall  gevonden voor een aantal aandoeningen waar de substitutie naar 

dagopnamee relatief gemakkelijk was. Dit wijst er op dat alleen patiënten in 

ernstigerr toestand nog voor meerdere dagen werden opgenomen. De 

verpleegduurr nam het meest toe in het St. Clara Ziekenhuis, waar de 

opnamekanss het meest was afgenomen. Bovendien nam de verpleegduur toe in 

hett st. Maartens Gasthuis, het Scheperziekenhuis en het MCA. Deze toename van 

dee Iigduur in alle vier de ziekenhuizen had waarschijnlijk te maken met een 

strengeree selectie van op te nemen patiënten en dus met meer economisch 

gebruikk van zorg. 

Dee Iigduur nam af in het Ziekenhuis Lievensberg en nam heel licht af in het 

IJssellandziekenhuis.. De afwijkende ontwikkeling in het Ziekenhuis Lievensberg 

kann er mee te maken hebben dat specialisten eerst minder gingen opnemen 

onderr invloed van de financiële prikkels en hier vervolgens weer op terug 

kwamenn om het ziekenhuisbudget te beschermen. Aan het eind van het 

experimentt waren de verschillen in verpleegduur tussen ziekenhuizen kleiner 

geworden.. De toename van de Iigduur die in een aantal ziekenhuizen is 

opgetredenn is waarschijnlijk een gewenste ontwikkeling, omdat deze samen 

schijntt te hangen met een meer economisch omgaan met het opnemen van 

patiënten. . 

Hett effect van alle veranderingen in tarieven samen is voor ieder onderzocht 

ziekenhuiss een daling van de wachttijd. Deze financiële prikkels werkten dus in 

dee gewenste richting. Zoals we gezien hebben is de daadwerkelijke wachttijd 

voorr de gestandaardiseerde patiënt juist toegenomen in vijf van de zes 

ziekenhuizen.. Er waren dus andere invloeden die minder gunstig waren. De 

onderliggendee macro-trend was naar alle waarschijnlijkheid een toename van de 

wachttijden,, veroorzaakt doordat de budgetten niet voldoende toenamen om de 

groeii  in de vraag op te vangen. Verder was er in sommige onderzochte 

ziekenhuizenn (zoals het MCA en het Scheperziekenhuis) een toename van de 

adherentie.. De ziekenhuizen werden hiervoor gecompenseerd, maar voor de 

specialistenn lag dat niet zo eenvoudig. In het experiment waren geen duidelijke 
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afsprakenn gemaakt over wat er zou gebeuren als men meer specialisten wilde 
aantrekken.. Bovendien waren in sommige ziekenhuizen de specialisten-
budgettenn in feite 'vastgeprikt' waardoor er geen enkele prikkel tot produceren 
meerr was. In dat geval is er geen stimulans voor specialisten om de toegenomen 
doelmatigheidd aan te grijpen als mogelijkheid om de productie te vergroten en 
dee wachtlijsten te bestrijden. Het uiteindelijke resultaat hangt mede af van de 
cultuurr onder medisch specialisten in een ziekenhuis of een maatschap. 
Dee tariefsveranderingen en andere veranderingen die de doelmatigheid en 
toegankelijkheidd stimuleerden, domineerden in het St. Clara Ziekenhuis, het 
enigee ziekenhuis waar de wachttijd afnam. In het IJssellandziekenhuis nam de 
wachttijdd slechts weinig toe, omdat de doelmatigheid toenam en er ook een 
prikkell  was om meer nieuwe patiënten te behandelen. Het is niet verbazend dat 
dee verandering hier wat minder gunstig was dan in het St. Clara Ziekenhuis, 
aangezienn het IJssellandziekenhuis aan het begin van het experiment al een veel 
lageree opnamekans had. In het Scheperziekenhuis nam de wachttijd relatief 
weinigg toe gezien de omstandigheden. Dit kan mogelijk worden verklaard uit 
gunstigee psychologische effecten van het experiment. De wachttijden namen het 
meestt toe in het MCA en het st. Maartens Gasthuis. Een belangrijke reden 
hiervoorr is waarschijnlijk dat de budgetten relatief vast waren van jaar tot jaar in 
dezee ziekenhuizen. Voor het Ziekenhuis Lievensberg is het moeilijk om een 
conclusiee te trekken. Alles bij elkaar lijk t het waarschijnlijk dat het experiment in 
driee ziekenhuizen de onderliggende stijging van de wachttijden heeft afgeremd 
enn in twee ziekenhuizen juist nog heeft versterkt. 

Zoalss we hebben gezien, leiden alle tariefsveranderingen door het experiment 

samenn tot een toename van de kans op herhaalbezoeken in alle ziekenhuizen. 

Hett totale effect van alle experiment-veranderingen verschilt tussen 

ziekenhuizen:: in vier ziekenhuizen neemt de kans op herhaalbezoeken af en in 

tweee toe. Of zo'n toename gewenst is, hangt af van de relatie met andere 

aspectenn van de behandeling. 

Dee algemene trend schijnt een daling van herhaalbezoeken te zijn, zowel in de 

experimenterendee ziekenhuizen als in Nederland als geheel. Deze trend hangt 

samenn met een verschuiving naar de eerste lijn, die zowel door het experiment 

alss door de lokale initiatieven (de navolging van het experiment in vrijwel geheel 

Nederland)) werd gestimuleerd. De toenemende wachttijden waren nog een 

stimulanss voor het meer verwijzen naar de eerste lijn. In beginsel is dit goed voor 

hett economisch gebruik van zorg. Deze substitutie naar de eerste lijn domineert 
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anderee factoren in de ziekenhuizen waar de kans op herhaalbezoeken afnam. 
Hoewell  het niet met zekerheid gezegd kan worden, lijk t het er op dat in drie van 
dezee ziekenhuizen de afname van herhaalbezoeken te maken had met een 
doelmatigerr behandeling. Van deze drie greep het St. Clara Ziekenhuis dit aan 
omm de wachtlijsten te bestrijden. Bij de andere twee, het MCA en het Ziekenhuis 
Lievensberg,, lijk t dit minder het geval te zijn geweest. In het vierde ziekenhuis 
waarr de kans op herhaalbezoeken afnam, het st. Maartens Gasthuis, is niet zo 
duidelijkk waar dit door kwam. De kans op herhaalbezoeken nam toe in het 
IJssellandziekenhuiss en het Scheperziekenhuis. In het IJssellandziekenhuis lijk t 
dee toename samen te hangen met een economischer behandeling, aangezien 
dezee waarschijnlijk wordt veroorzaakt door meer dagbehandeling. Voor het 
Scheperziekenhuiss is niet precies duidelijk waarom de kans op herhaalbezoeken 
toeneemt. . 

All ee beschikbare informatie in aanmerking nemend, lijk t het er op dat het 
economischh gebruik van zorg op het punt van herhaalbezoeken verbeterde in 
vierr van de zes ziekenhuizen. Voor de andere twee is het mechanisme niet 
duidelijk.. Dat de behandeling meer economisch werd, wil niet zonder meer 
zeggenn dat de toegankelijkheid tot de zorg ook verbeterde. Dit lijk t in twee 
ziekenhuizenn niet het geval te zijn geweest. 

Tabell  S.8 Effect van alle veranderingen gedurende het experiment op de 
behandelingg van een patiënt 

kans s 
projectt opnamekans ligduur herhaalbezoek wachttijd 

MCAA (Alkmaar) | 

Lievensbergg (Bergen j , 
opp Zoom) 

Scheperziekenhuiss f 
(Emmen) ) 

Rijnmondd St. Clara J, 
Ziekenhuis s 

Rijnmondd | 
IJssellandziekenhuis s 

Ziekenhuizenn Noord- i 
Limburg g 
(Venlo/Venray) ) 

TT 1 T 
11 1 T 

TT T T 

TT 1 1 

11 T T 

TT ï T 
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Conclusies s 

Uitt de econometrische analyse blijkt dat veranderingen in tarieven inderdaad 

eenn invloed hebben op de behandeling van patiënten. Verder kan met redelijke 

zekerheidd gezegd worden dat andere veranderingen door het experiment ook de 

behandelingg hebben beïnvloed. Dit valt af te leiden uit de combinatie van 

theoretische,, econometrische en kwalitatieve analyse. Het gaat hier om 

veranderingenn als het minder variabel worden van het inkomen van specialisten, 

dee interactie tussen de financiering van het ziekenhuis en van de specialisten, en 

organisatorischee en psychologische veranderingen. 

Hett effect van het experiment op de opnamekans, de verpleegduur, de kans op 
herhaalbezoekenn en de wachttijd werd geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat de 
tariefswijzingenn van het experiment een 'zuinig' (economisch) gebruik van zorg 
hebbenn bevorderd. De andere veranderingen hadden zowel gewenste als 
ongewenstee effecten. De gunstige effecten hingen samen met een betere relatie 
tussenn ziekenhuis en specialisten en met een nog deels variabel inkomen dat als 
productieprikkell  werkte. Minder gewenste effecten hadden vooral te maken met 
dee botsende financieringssystemen voor het ziekenhuis en specialisten en met 
hett 'bevriezen' van de budgetten van specialisten in sommige ziekenhuizen, 
waardoorr er geen productieprikkel meer was. Alles bijeen genomen zijn door het 
experimentt de beslissingen over opnamen en herhaalbezoeken waarschijnlijk 
meerr economisch geworden. Voor de wachttijden is het resultaat gemengd. Het 
experimentt heeft in drie ziekenhuizen waarschijnlijk een gunstige invloed gehad 
opp de onderliggende trend van stijgende wachttijden, terwijl in twee 
ziekenhuizenn met vaste budgetten de problemen nog verergerd werden. 

Beleidsimplicaties s 

Hett onderzoek levert de volgende implicaties op voor het beleid aangaande 

honoreringg van medisch specialisten: 

1.. het is belangrijk dat er een productieprikkel is (op een niet te gedetailleerd 

niveau)) om de inspanningen op peil te houden; 

2.. het is belangrijk te beschikken over betrouwbare productie-indicatoren en 

actuelee informatie daarover om te controleren voor 'creatief coderen' in 

reactiee op de productieprikkel; 

3.. ziekenhuis en specialisten moeten gelijkgerichte financiële prikkels 

hebben; ; 
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4.. juist als er een productieprikkel is, is het belangrijk dat er 'tegenkrachten' 
zijnn tegen "supplier-induced demand"; 

5.. het brengt afbreuk-risico's met zich mee om een oud honoreringssysteem 
langeree tijd als schaduwsysteem te handhaven; 

6.. het verlangen naar kostenbeheersing moet gezien worden in relatie tot het 
beoogdee resultaat van de gezondheidszorg; 

7.. er moet rekening mee worden gehouden dat financiële prikkels in één 
deell  van de gezondheidszorg leiden tot substitutie naar andere delen. 




