
 

 

 

 

 

De Nederlandse 

gezondheidszorg:  
de diagnose 
 



“Cholecystitis: 
To cut or not to cut” 



 

• Nederlander heeft ruime toegang tot zorg en variërende 
kwaliteit, tegen sterk oplopende kosten: 6 à 7% per jaar 
(RIVM, 2012) 

 
• Kosten omlaag, kwaliteit verder verbeteren 
 
• Twee routes: 

– Drempels bij de gebruiker/ minder in het pakket? 

– Zorgverlener aansporen tot effectief en doelmatig 
handelen? 
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Ziekenhuiszorg 
 23 miljard 



NCRV Altijd wat – 10 juli 2012: 

 

De belangrijkste spelers 

over ziekenhuiszorg anno 

2012; value for money?  





 

“Onze gezondheidszorg gaat 

vooral over productie van zorg 

en veel minder over productie 

van gezondheid.” 



 

“Volume industry  

in plaats van een 

value industry” 

 

“Meer doen is beter” 



 

“In de (ziekenhuis)zorg betalen 

we voor handelen en niet voor 

het resultaat van het handelen” 
 



 

Het resultaat van zorgactiviteiten is 

veelal onbekend en wordt niet 

systematisch vastgelegd of 

onderzocht. 

 

 De toegevoegde waarde voor 

patiënt en zorgverlener is hierdoor 

onbekend. 



Dit verklaart het bestaan van 
 

Praktijkvariatie en kwaliteitsverschillen 
tussen zorgverleners en regio’s 

 

“Variation in care that cannot be explained 

by the patient illness or preference” 
(prof. dr. J.E. Wennberg, The Dartmouth Institute) 

 





Sir Muir Gray (UK) 

http://www.rightcare.nhs.uk/index.php/presentations/ 

 

Improving healthcare 
performance (NHS) is 
basically about monitoring 
three things: 
 
money, activities, outcomes. 



Hoe zit dat met de Nederlandse zorg?  
 

 

Triple V: visibility  
– Variatie in kosten 
– Variatie in zorggebruik / zorgactiviteiten 
– Variatie in resultaat van zorg voor patiënten 

 
Kosten, gebruik en resultaat zorg is onzichtbaar voor 
patient, zorgverlener en verzekeraar 
 
Dutch Atlas of Healthcare Variation 

 



Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 2011 (Vektis/ Plexus) 

http://emc3dev.com/depraktijkindex/




Alle verrichtingen bij elkaar; waar snel(ler) op de operatietafel? 

Wat we niet 

weten is hoe en 

of deze 

verschillen 

samenhangen 

met uitkomsten 

bij patienten! 

PROMs 





To cut or not to cut? 
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