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152 6. Summary and conclusions

More European countries have plans to introduce market incentives into their 
health care systems to increase competition and to control health care costs. 
The Dutch system is a unique case because of the combination of solidarity 
and privatization. Research on the Dutch system can therefore produce relevant 
results for other countries in reaching their objectives for efficient care giving at 
affordable prices that is accessible for all citizens.
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154 7. Nederlandse Samenva!ing

De impact van marktwerking en patiënten classificatie voor het 
gedrag van Nederlandse ziekenhuizen

De Nederlandse overheid hee! marktwerking in de gezondheidszorg geïntro-
duceerd als een middel om de alsmaar stijgende kosten in de hand te houden. 
In verband daarmee hee! een grootschalige stelselhervorming plaatsgevonden 
waarbij een speelveld is gecreëerd waarbinnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
vrij kunnen onderhandelen over de prijs, volume en kwaliteit van zorgproducten. 
Een van de instrumenten die de basis vormt voor de onderhandelingen is de 
introductie van een nieuw vergoedingensysteem: het Diagnose Behandeling 
Combinatie-classificatiesysteem (DBC).

De invoering van marktwerking zou moeten leiden tot lagere prijzen en kosten 
en een betere kwaliteit. Dit proefschri! onderzoekt hoe ziekenhuizen reageren 
op financiële prikkels binnen het nieuwe vergoedingensysteem. Deze dissertatie 
evalueert het vergoedingensysteem en gee! inzicht in de eerste effecten van 
marktwerking op volume en kosten binnen de Nederlandse ziekenhuizen.

Alle studies in het kader van dit proefschri! maken gebruik van DBC data en 
verrichtingendata die zijn geregistreerd in de periode 2005-2009. Deze data 
zijn a)omstig van een landelijke database die beschikbaar is gesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het eerste deel van dit proefschri! 
belicht het Nederlandse patiënten classificatiesysteem, ofwel DBC systeem, 
als instrument om transparantie van kosten van ziekenhuisbehandelingen 
te vergroten. In dit classificatiesysteem zijn producten gedefinieerd die de 
onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen onder-
steunen. Het tweede deel van dit proefschri! gaat in op de effecten van 
marktwerking voor de productie en kosten van DBC’s in het marktsegment op 
zowel geaggregeerd en individueel DBC niveau.

Het Nederlandse DBC-systeem, is geen aangepaste versie van het veel-
voorkomende internationale Diagnosis Related Group systeem, maar is een 
door de Nederlandse overheid ontwikkeld systeem op basis van zorgepisodes. 
Dit systeem, dat uniek is in de wereld, is gebaseerd op ontwerpkeuzes die zijn 
gemaakt binnen de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. 
Deze ontwerpkeuzes hebben geresulteerd in een zeer fijnmazig systeem met meer 
dan 40.000 DBC codes. Fijnmazige systemen hebben als voordeel dat de daaruit 
te verkrijgen kosteninformatie nauwkeuriger is dan grofmazige systemen. Echter, 
meetfouten, aggregatiefouten en specificatiefouten kunnen de nauwkeurigheid 
met betrekking tot de kosteninformatie van fijnmazige systemen verslechteren 
door de grote hoeveelheid productcodes.

Het aan dit proefschri! ten grondslag liggende onderzoek analyseert in hoeverre 
de verfijning van het DBC systeem hee! geleid tot betrouwbare kosteninformatie. 
De prestatie van het DBC systeem is geanalyseerd op kosteneffectiviteit, 
product homogeniteit en voorspellende waarde door het systeem te vergelijken 
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1557. Nederlandse Samenva!ing

met meer geaggregeerde classificatiesystemen. Het DBC systeem blijkt niet 
kosteneffectief te zijn. Ten eerste omvat 70% van het aantal DBC’s minder dan 
30 observaties. Bovendien verklaart slechts 15% van de DBC codes 96% van de 
totale kosten. Voor het classificatiesysteem op basis van diagnoses verklaart 
40% van het aantal diagnoses 96% van de totale kosten. Daarnaast verschilt de 
mate van kosteneffectiviteit per specialisme. In feite bestaat het DBC systeem 
uit 24 verschillende systemen die door de verschillende wetenschappelijke 
verenigingen zijn ontwikkeld. Opmerkelijk is dat veel DBC codes (tussen de 50% 
en 98%, met uitzondering van thoraxchirurgie en psychiatrie) zijn gedefinieerd 
voor de poliklinische zorg en dagbehandelingen, terwijl de totale kosten en 
de kostenvariatie het hoogst zijn bij klinische DBC’s. De resultaten van de 
analyses tonen aan dat een fijnmazige classificatie leidt tot een verbetering 
van de kostenhomogeniteit en de variatiereductie (RIV) ten opzichte van de 
meer geaggregeerde systemen zoals van een diagnose classificatiesysteem. 
Deze bevinding wordt bevestigd in de vergelijking tussen de RIV van het DBC 
systeem en de RIV van de internationale DRG classificaties die zijn gevonden in 
andere studies. Een gedeelte van deze verbetering wordt echter voornamelijk 
veroorzaakt door het excluderen van cases en DBC codes vanwege outliers en 
laag-volume groepen. Het gebruik van een fijnmaziger declaratiesysteem voor 
klinische behandelingen en het verminderen van het aantal zorgproducten 
voor poliklinische behandelingen zouden wellicht de kosteninformatie kunnen 
verbeteren en resulteren in een kosten-effectiever vergoedingensysteem. Het 
nieuwe DOT systeem is aanmerkelijk minder fijnmazig en bevat ongeveer 4400 
DOT zorgproducten waarbij gebruik is gemaakt van het internationale ICD-10 
diagnose classificatiesysteem. In hoeverre het DOT systeem beter presteert 
dan het DBC systeem in termen van kosteneffectiviteit, kostenhomogeniteit en 
reductievariatie zou in de toekomst nader moeten worden onderzocht.

In de tweede studie in het kader van dit proefschri! over het DBC systeem wordt de 
gedetailleerde zorgactiviteiten-informatie als maatstaf voor middelengebruik op 
DBC niveau vergeleken met een andere maatstaf voor middelengebruik, namelijk 
de ligduur. Het DBC systeem biedt de mogelijkheid om ziekenhuisproductie en 
middelen gebruik accuraat te meten. Deze informatie maakt het mogelijk om 
te toetsen of ligduur een betrouwbare proxy is voor ziekenhuiskosten. Uit de 
resultaten van het verrichte onderzoek blijkt dat ligdagen niet altijd een goede 
proxy is voor middelengebruik. Voor de hel! van de DBC’s uit dit onderzoek is 
de relatie tussen ligdagen en totale kosten over de tijd niet consistent en varieert 
over de geobserveerde jaren. De zwakke relatie tussen ligdagen en kosten laat 
zien dat de middelen niet gelijkmatig over de ligduur worden gebruikt. De niet 
stabiele relatie voor de hel! van de onderzochte DBC’s duidt erop dat de case 
mix over de tijd varieert en verschillende behandelmethoden of technologie 
verschillen in middelengebruik zou kunnen verklaren. De resultaten impliceren 
dat de regressiecoëfficiënt van ligduur als ona*ankelijke variabele om variatie 
in de a*ankelijke variabele te verklaren, zoals bijvoorbeeld in kwaliteit en 
volume, niet mag worden geïnterpreteerd als een marginale kosten effect op de 
a*ankelijke variabele.
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In het tweede deel van het proefschri! zijn de effecten van marktwerking op 
ziekenhuisproductie en kosten geanalyseerd. Marktwerking in de gezond-
heidszorg, en in de ziekenhuismarkt in het bijzonder, is een belangrijk onderwerp 
in de gezondheidseconomische literatuur. Er is veel onderzoek naar gedaan in 
de Verenigde Staten en in Engeland omdat deze landen een lange geschiedenis 
kennen van ziekenhuisconcurrentie. Vóór de jaren tachtig werden ziekenhuizen 
en artsen in de Verenigde Staten beloond per verrichting (fee-for-service) en 
waren patiënten vrij om te kiezen in welk ziekenhuis zij behandeld wilden worden. 
Deze ontwikkeling hee! geleid tot een ‘patient-driven’ marktwerking waarbij 
aanbieders extra services, en soms onnodig veel service, aanboden om patiënten 
aan te trekken. Dit hee! geresulteerd in stijgende zorgkosten. Om de kosten in 
de hand te houden, zijn andere financiële prikkels geintroduceerd in het Medicare 
en Medicaid programma in de Verenigde Staten. In Engeland zijn vergelijkbare 
hervormingen ingevoerd. Er werd een prospectief vergoedingensysteem geïntro-
duceerd voor de ziekenhuizen, de keuzevrijheid van patiënten werd beperkt 
en zorgverzekeraars werd toegelaten selectief zorgaanbieders contracteren. 
De focus van de concurrentie in de gezondheidszorg markten veranderde van 
‘patient-driven’ concurrentie naar ‘provider’ concurrentie. Deze ontwikkeling 
hee! er dus voor gezorgd dat de toename van de zorgkosten afvlakte, hetgeen 
niet ten goede kwam van de kwaliteit van zorg. Met de herintroductie van de 
vrije aanbiederskeuze in het Verenigd Koninkrijk in 2006, en de invoering van een 
prospectieve betalingssysteem (Payment-by-Results) op basis van vaste prijzen 
en financiële prikkels voor goed presterende ziekenhuizen (Foundation Trust 
Status), richt de ziekenhuisconcurrentie meer op kwaliteit. Ook in Nederland 
zijn financiële prikkels ingevoerd in het zorgstelsel. Hiervoor is een we#elijk 
kader ontwikkeld waarbinnen de Zorgverzekeringswet, de Wet Toelating 
Zorginstellingen en Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) vallen. Dit 
we#elijk kader bestaat uit voorwaarden voor consumenten, zorginkopers en 
zorgaanbieders. Consumenten zijn verplicht een basisverzekering af te sluiten, 
maar zijn vrij om te beslissen bij welke particuliere zorgverzekeraar zij zich 
zullen verzekeren. Consumenten hebben tevens de vrijheid om elk jaar van 
zorgverzekeraar te veranderen. Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht 
en moeten alle consumenten accepteren voor de basisverzekering. Risicoselectie 
is dus verboden. Zorgverzekeraars moeten voor consumenten efficiënt zorg 
inkopen. Zorgverzekeraars hebben daarbij de mogelijkheid om selectief te 
contracteren. Aanbieders lopen hierdoor het risico dat zij geen contract 
kunnen afsluiten. Zorgverzekeraars kopen zorg in bij de zorgaanbieders en 
onderhandelen over de prijs, het volume en de kwaliteit van de zorg. Om de 
onderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars te ondersteunen 
is een patiënten classificatiesysteem nodig dat is gebaseerd op transparante 
ziekenhuis producten (DBC-systeem). Ziekenhuizen zijn niet de enige aanbieders 
in het ziekenhuismarkt omdat de overheid nieuwe aanbieders de mogelijkheid 
biedt om als zelfstandige behandelcentra toe te treden tot deze markt.

Uit onderzoek is gebleken dat het nieuwe zorgstelsel nog niet zodanig 
functioneert als verwacht. Belangrijke oorzaken hiervan waren de beperkte 
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kwaliteitsinformatie, de beperkte ervaring van ziekenhuizen en zorgverzekeraars 
met prijsonderhandelingen. Slechts een klein deel van het ziekenhuisproducten 
maakte immers deel uit van de vrije markt en er waren problemen met het 
classificatiesysteem, zoals ook in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden. In een 
ziekenhuismarkt waar de kwaliteit-elasticiteit van de vraag laag is en prijselasticiteit 
van de vraag toeneemt als gevolg van prijstransparantie, is de verwachting dat de 
prijzen en de prijs-kosten marges van de ziekenhuis producten zullen afnemen. 
Als gevolg daarvan zullen ook de gemiddelde kosten van ziekenhuisproducten 
dalen. Daarnaast is de verwachting dat als ziekenhuizen worden vergoed op 
basis van een prospectief vergoedingensysteem, de ziekenhuisproductie in een 
competitieve markt zal toenemen, omdat een toename van het volume een 
directe relatie hee! met de inkomsten.

In dit proefschri! zijn twee verschillende onderzoeksbenaderingen beschreven die 
de effecten van marktwerking onderzoeken. De eerste onderzoeksbenadering is 
een longitudinale studie over de impact van marktwerking waarbij een difference-
in-difference model is gebruikt voor een groep DBC’s die verantwoordelijk is voor 
25% van de productie in het B2 en B3 segment (zie hoofdstuk 4). De tweede 
onderzoeksbenadering is een cross-sectionele studie voor 15 DBC behandelingen 
die verantwoordelijk zijn voor 70% van de DBC’s in het marktsegment. Deze 
studie onderzoekt het effect van de verschillen van ziekenhuisconcentratie op 
volume en kosten. Wij verwachten regionale verschillen in marktwerking in 
Nederland. Verschillen tussen regio’s waar veel ziekenhuisconcurrentie is, zoals 
de Randstad, en regio’s waar weinig concurrentie is zoals Oost Groningen, zullen 
een andere impact hebben op volume en kosten.

De bevindingen van de beschrijvende statistiek en de tijdcoëfficiënten van de 
longitudinale studie laten een toename zien in de ziekenhuisproductie, een 
daling van de gemiddelde kosten voor de meeste diagnoses en een toename van 
het gemiddeld aantal activiteiten. Een analyse van de empirische resultaten van 
het difference-in-difference model laat een negatief effect zien op het volume, 
het aantal zorgactiviteiten en de totale kosten. Dit negatieve effect wordt 
voornamelijk gevonden bij poliklinische en dagbehandeling DBC’s. Bij klinische 
behandelingen zien wij een stijging in de gemiddelde kosten. Heterogene 
effecten door marktconcentratie, aandeel A-segment DBC’s in een ziekenhuis 
en de ziekenhuis-zorgverzekeraarsmix geven geen duidelijke verklaring. Bij 
klinische DBC’s zien wij dat, in tegenstelling met wat zou worden verwacht, dat 
concentratie van zorgverzekeraars leidt tot hogere kosten voor DBC’s. Verder 
is onderzocht wat het effect van marktwerking is op de mix van klinische en 
poliklinische behandelingen voor 2 specialismen. De resultaten van deze analyse 
zijn significant maar tegengesteld voor cardiologie en orthopedie wat zou kunnen 
betekenen dat specialismen verschillend reageren op marktwerking prikkels.

De bevindingen van de cross-sectionele studie die wordt gepresenteerd 
in hoofdstuk 5 laten, op een enkele uitzondering na, zien dat de productie van 
DBC’s stijgt. Deze volume stijging wordt niet veroorzaakt door concentratie van 
zorgverzekeraars of ziekenhuizen. Zorgverzekeraars zijn dus niet in staat door 
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selectieve contractering het volume te beheersen. Blijkbaar zijn alle ziekenhuizen 
en medisch specialisten, ona*ankelijk van de mate van competitie, in staat 
om binnen het nieuwe marktwerkings-systeem hun productie te verhogen. 
Het aantal Zelfstandige Behandelcentra in de omgeving van een ziekenhuis 
dat dezelfde behandelingen aanbiedt laat een positief effect op de gemiddelde 
kosten zien en een negatief effect op de productie van een ziekenhuis. Dit zou 
verklaard kunnen worden doordat de ZBC’s voornamelijk de minder complexe 
gevallen behandelen. De behandelintensiteit in verrichtingen en dus ook de 
gemiddelde kosten van een deel van de DBC’s in het B-segment is verlaagd. 
Dit geldt niet voor de Diabetes DBC’s. Diabetes DBC’s vormen een aparte 
groep binnen de onderzochte sample. De resultaten van Diabetes DBC’s zijn 
afwijkend ten opzichte van de andere DBC’s. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat tijdens de onderzoeksperiode nadere afspraken tussen marktpartijen 
zijn gemaakt en een nieuw vergoedingensysteem is geïntroduceerd wat hee! 
geresulteerd in een substitutie van diabeteszorg van de tweede lijn naar de eerste 
lijn. Overigens hoe! de wijze waarop kostenbesparingen worden behaald voor de 
overige DBC’s niet hetzelfde te zijn. Verschillen kunnen worden verklaard uit de 
aard van specifieke DBC’s: sommige lenen zich beter voor substitutie van opname 
naar dagbehandeling (zoals amandelen en hernia) dan andere en sommige geven 
meer mogelijkheden tot extensivering van de behandeling (zoals bij artrose en 
spataderen).

Dit proefschri! laat zien dat marktwerking hee! geleid tot productiestijging in 
alle marktsegmenten (B1, B2 en B3 segment), voor de meeste DBC’s en in alle 
algemene ziekenhuizen. De verschuiving van DBC’s van het budgetsysteem 
naar de vrije markt, noch de ziekenhuisconcentratie, of de concentratie van 
zorgverzekeraars hee! een impact op de productie van ziekenhuizen. Omdat de 
onderzoeksperiode relatief kort is, is de exogene invloed van de patiëntenvraag 
beperkt. De stijging in productie zou wel het gevolg kunnen zijn van de afschaffing 
van het lump-sum systeem. Zowel ziekenhuizen als medisch specialisten worden 
betaald per DBC in het B-segment. Een stijging in het volume leidt direct tot een 
stijging in inkomen. De manier waarop ziekenhuizen en medische specialisten 
hun productie laten stijgen zou kunnen a*angen van het type DBC en de prijs-
kosten marge en de mogelijkheid om de indicatie van behandelingen uit te 
breiden. Nader onderzoek is nodig om het gedrag van ziekenhuizen en medisch 
specialisten op dit terrein te verklaren.

Hoofdstuk 4 laat zien dat de gemiddelde kosten van de meeste poliklinische DBC’s 
en dagbehandeling DBC’s zijn gedaald en dat de gemiddelde kosten van klinische 
(orthopedische) DBC’s zijn gestegen. Wij zien deze resultaten in hoofdstuk 5 
echter in de geconcentreerde ziekenhuismarkt. Het is niet goed mogelijk om 
hiervoor eenduidige verklaring te geven. Dit proefschri! laat zien dat het effect 
van marktwerking verschilt per specialisme, per diagnose en behandeltype en 
zelfs per DBC. Het is daarom niet mogelijk om algemene conclusies te trekken.
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Samenva#end laat dit proefschri! een aantal effecten zien van de introductie 
van marktwerking voor ziekenhuizen, waarvan enkele conflicteren met wat de 
overheid hiervan verwacht. De resultaten in dit proefschri! geven een eerste 
beschouwing. Nader onderzoek is zeker nodig. De gezondheidszorg, en meer 
specifiek de ziekenhuiszorg, zit momenteel in een transitie fase. Het DBC systeem 
is inmiddels alweer gewijzigd in het DOT systeem, wat tot een verbetering in 
de productstructuur zou moeten leiden. Omdat het B-segment inmiddels is 
gestegen naar 70% van de totale ziekenhuizenkosten is nieuw onderzoek naar de 
effecten voor andere behandelingen aangewezen.

Er zijn verschillende interessante onderwerpen voor nader onderzoek. Ten 
eerste is in dit kader onderzoek naar kwaliteit en kwaliteitsinformatie van 
belang. Kwaliteitsinformatie is nodig om een concurrerende zorgmarkt goed 
te laten werken en kwaliteitsmaatstaven moeten beschikbaar zijn voor alle 
besluitvormers. Een belangrijke vraag die hierbij beantwoord moet worden 
is wat de impact is van de openbaarmaking van kwaliteitsinformatie op het 
volume, de kosten en de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. De afgelopen jaren is 
steeds meer onderzoek verricht naar kwaliteitsinformatie. De meeste studies 
onderzoeken echter het effect van kwaliteit in ziekenhuismarkten waar de prijzen 
zijn vastgesteld door de regering, zoals het geval is bij de Engelse National Health 
Service of het Amerikaanse Medicare systeem. Er zijn echter ook studies die 
kwaliteit in ziekenhuismarkten onderzoeken waar de prijzen vrij zijn. Onderzoek 
in de Nederlandse zorgmarkt kan bijdragen aan de internationale literatuur 
omdat de prijzen in de ziekenhuismarkt deels zijn vastgesteld door overheid en 
deels worden bepaald door de markt waardoor een directe vergelijking tussen 
de subsystemen mogelijk is. Ten tweede is het belangrijk om de impact van de 
zelfstandige behandelcentra voor het gedrag van ziekenhuizen te analyseren, 
omdat de toetreding van zelfstandige behandelcentra de marktstructuur van 
de ziekenhuismarkt ingrijpend hee! veranderd. Momenteel is de empirische 
literatuur over de invloed van nieuwe aanbieders op de markt van ziekenhuizen 
beperkt. Onderzoek naar de toetreding van nieuwe zorgaanbieders in de 
Nederlandse ziekenhuismarkt kan bijdragen aan de internationale literatuur.

Steeds meer Europese landen overwegen om marktwerking in te voeren om de 
stijgende kosten in de hand te houden. Het Nederlandse systeem is uniek in de 
wereld omdat het een combinatie is van marktwerking en solidariteit en daardoor 
interessant voor landen die deze weg op willen gaan. Onderzoek binnen het 
Nederlandse systeem zou andere landen kunnen helpen om hun doelen op de 
juiste manier te realiseren.
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