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Stellingenn bij proefschrift van Esther Mot 

1.. Zolang er informatie-asymmetrie in de zorg is, is er geen ideale manier om 
specialistenn te honoreren. 

2.. Bij betaling van specialisten per verrichting dreigt het risico van 'supplier-
inducedd demand'; bij vaste betaling dreigen de risico's van 'supplier-reduced 
demand',, langere wachttijden en afwenteling op andere delen van de 
gezondheidszorg. . 

3.. Gegeven de riformatie-asymmetrie in de zorg is een mengvorm van vaste en 
variabelee honorering optimaal. 

4.. Bij hantering van een nutsfunctie die ook eigen belangen (zoals inkomen en vrije 
tijd)) omvat, bestaat er geen betaalwijze waarbij specialisten zich uitsluitend door 
medischee overwegingen laten leiden. 

5.. Op grond van de economische theorie hoeven specialisten zich er niet voor te 
schamenn dat ze zich door meer dan alleen medische overwegingen laten 
beïnvloeden.. Het is in economische modellen van het gedrag van personen zeer 
gebruikelijkk dat inkomen en vrije tijd deel uitmaken van de nutsfunctie en dus 
eenn rol spelen bij het maken van keuzen. 

6.. Het is echter niet onmogelijk dat inkomen en vrije tijd een bijzondere invloed 
uitoefenenn op specialisten vergeleken bij andere hoogopgeleiden met een even 
hoogg inkomen die in loondienst zijn. Het jarenlange gebruik van een 
verrichtingensysteemm kan vrijgevestigde specialisten gevoeliger gemaakt hebben 
voorr financiële prikkels. 

7.. Veel mensen geven aan hun gezondheid heel belangrijk te vinden, maar willen 
daarvoorr toch niet hun aangename ongezonde gewoonten opgeven, of slagen 
daarr niet in. 

8.. Het is veel prettiger als gezondheidseconoom in een ziekenhuis te komen dan als 
patiënt. . 

9.. Om de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen en de files terug te dringen, 
kann het kabinet beter geld besteden aan afschaffing van de overdrachtsbelasting 
dann aan afschaffing van de onroerende zaakbelasting. 




