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SAMENVATTING 
 
Op zoek naar balans?! De doorwerking van Nieuw Publiek Management in 
nieuwe ziekenhuisbetalingssystemen in Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk  
 
Bestaat er een perfecte oplossing die zowel zorgt voor kortere wachtlijsten in de 
zorg, als bijdraagt aan de garantie voor een betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatieve zorg? Nieuw Publiek Management (NPM) wordt sinds de jaren tachtig 
gezien als een oplossing voor uiteenlopende problemen die zich voordoen in de 
publieke sector, maar voornamelijk voor problemen tussen de principaal – de 
overheid, en de agent – de zorgverlener. Problemen die vooral ontstaan doordat er 
geen duidelijke informatie is over de prestatie van de zorgverlener en de kosten 
daarvan. Door een pakket aan sturingsinstrumenten, afkomstig uit de private sector, 
dat enerzijds de verschillen tussen de publieke en private sector opheft en 
anderzijds de nadruk legt op de verantwoordelijkheid van de dienstverlener, zou de 
‘performance’ van de gezondheidszorg moeten verbeteren. Het primaire idee is dat 
sturingsmechanismen uit de private sector beter werken dan bureaucratische 
controlemechanismen.  

Vaak wordt gesuggereerd dat administratieve veranderingen – zoals een 
ander ziekenhuisbetalingssysteem – niet van politiek belang zijn. De vraag of 
politieke voorkeuren er toe doen voor verschillen of overeenkomsten in 
gezondheidszorghervormingen is dan ook niet bevredigend beantwoord in eerder 
onderzoek. In mijn proefschrift beargumenteer ik dat invoering van NPM principes 
geen ultieme oplossing is voor de problemen van de oude 
ziekenhuisbetalingssystemen in de gezondheidszorg. Wel kan het zorgen voor meer 
nadruk op kostenbeheersing wat waarschijnlijk leidt tot versobering van ofwel de 
kwaliteit dan wel de toegankelijkheid van de zorg. Beleidsmakers moeten op zoek 
naar balans tussen efficiëntie, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De 
implementatie van NPM in de gezondheidszorg verandert dan ook het antwoord op 
de belangrijke politicologische vraag ‘who gets what, when and how?’. Een nieuw 
ziekenhuisbetalingssysteem met NPM principes is geen pure administratieve 
verandering.  
 De onderzoeksopzet van dit proefschrift is vergelijkend. Het heeft niet als 
doel om per casus precies uiteen te zetten hoe de hervormingen tot stand zijn 
gekomen, maar het zoekt naar factoren en patronen die de hervormingen kunnen 
verklaren voor meerdere casussen. Er zijn drie landen onderzocht die een nieuw 
ziekenhuisbetalingssysteem hebben ingevoerd dat gebaseerd is op het zogenaamde 
‘DRG principe’. Ziekenhuiszorg wordt ingedeeld in zorgproducten die ieder een 
eigen prijs krijgen. In dit betalingssysteem kunnen NPM sturingmechanismen 
voorkomen, maar niet noodzakelijkerwijs. Daarnaast verschillen de landen in hun 
formele politieke instituties en gezondheidszorgsysteem.  
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De belangrijkste hypothese is dat zowel actoren en instituties moeten worden 
onderzocht om variatie tussen casussen te verklaren. Op basis van de bestaande 
literatuur, zijn ‘politieke partijen’ en ‘de medische professie’ als centrale actoren 
gekozen in het onderzoek. In de welvaartsstaatliteratuur is er geen eenduidig beeld 
van de rol van politieke partijen in hervormingen. Daarnaast hebben juist 
gezondheidszorgbeleidwetenschappers de rol van de medische professie in de 
beleidsvorming benadrukt. Om deze redenen is de hoofdvraag van dit onderzoek 
“In welke mate kan variatie in de nieuwe ziekenhuisbetalingssystemen van 
Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden verklaard door 
preferenties van actoren over NPM en de formele politieke instituties en het 
gezondheidszorgsysteem?” 
 De variatie die wordt onderzocht is vooral variatie waarin 
sturingsmechanismen, die typerend zijn voor NPM, zichtbaar zijn in de nieuwe 
ziekenhuisbetalingssystemen. De eerste deelvraag van dit proefschrift is: In welke 
mate en op welke manier is er variatie waarneembaar in de wijze waarop NPM 
elementen zijn doorgedrongen in de ziekenhuisbetalingssystemen in Duitsland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk? Dit onderzoek laat zien dat NPM zichtbaar 
is in de drie betalingssystemen, maar in verschillende gradaties en met 
verschillende nadrukken. In Nederland, ligt de focus duidelijk op competitie en 
marketisering; in Duitsland op transparantie en efficiency; en in de UK, op de 
sturende rol van de patiënt en kwaliteit.  
 De tweede deelvraag van dit onderzoek is: In hoeverre kan de variatie in 
nieuwe ziekenhuisbetalingssystemen worden verklaard vanuit de staatstraditie, 
formele politieke instituties en het gezondheidszorgsysteem? Vaak wordt 
gesuggereerd dat het aantal ‘veto-punten’ of de mate waarin macht wordt gedeeld 
door actoren de mate van verandering bepaalt. Vanuit de NPM literatuur is 
‘staatstraditie’ als belangrijke verklarende factor aangedragen. Volgens deze 
onderzoeken zou NPM het meest herkenbaar zijn in het Engelse betalingssysteem 
en het minst in het Duitse. Deze conclusie zou betekenen dat mijn hypothese dat 
actoren ook nodig zijn om verschillen te verklaren moet worden verworpen. 
Hoofdstuk 3 laat echter zien dat de variatie waarin NPM terug te vinden is in de 
nieuwe betalingssystemen niet door formele instituties kan worden verklaard. 
Nederland lijkt daarvoor te veel op de UK, en te weinig op Duitsland. 
 In hoeverre politieke partijen een rol spelen in de welvaartsstaats- en 
gezondheidshervormingen is onduidelijk. In vergelijkende studies zijn er 
verschillende antwoorden gegeven. Case studies laten vaak wel een effect van 
politieke partijen zien, kwantitatieve studies leggen meer nadruk op formele 
instituties. De deelvraag die is beantwoord in hoofdstuk 4 is: In welke mate en op 
welke manier zijn partijpreferenties over NPM gerelateerd aan de variatie in de 
nieuwe ziekenhuisbetalingssystemen? De resultaten laten zien dat de variatie in de 
betalingssystemen gerelateerd is aan de nadrukken die regeringspartijen geven aan 
NPM. In Nederland krijgen de NPM elementen competitie en marketisering veel 
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aandacht van de (rechtse) regeringspartijen. In Duitsland is vooral de liberale FDP 
een voorstander van NPM, de Duitse regeringspartijen benadrukken vooral het 
element ‘transparantie’. In vergelijking met Nederland en Duitsland is de politieke 
gevoeligheid van NPM anders in de UK. Tussen de Britse partijen zijn geen 
significante verschillen te vinden in de aandacht die wordt besteed aan de 
verschillende NPM elementen. De mate waarin de regering de verschillende NPM 
elementen benadrukt is in grote mate terug te vinden in het nieuwe Britse 
ziekenhuisbetalingssysteem.  
 Hoewel in alle landen partijpreferenties terug te vinden zijn in het specifieke 
ziekenhuisbetalingssysteem, verschilt het politieke debat tussen de landen. Mijn 
onderzoek heeft laten zien dat deze verschillen samenhangen met de positie van de 
sociaaldemocratische partij in de partijconfiguratie, en met het type 
gezondheidszorgsysteem. Het blijkt dat actoren en instituties beiden nodig zijn om 
de variatie in ziekenhuisbetalingssystemen te begrijpen. 
 De rol van de medische professie is vaak aangehaald als belangrijke 
verklaring voor de mate waarin hervormingen konden worden doorgevoerd. De 
formele machtsverdeling tussen de overheid en de medische professie kan, zoals 
aangetoond in hoofdstuk 3, de variatie waarin NPM doorwerkt in de 
betalingssystemen niet verklaren. In hoofdstuk onderzoek ik of de variatie wel 
verklaard kan worden als er gekeken wordt naar de interactie tussen actoren en 
instituties. De deelvraag die beantwoord wordt, is: In welke mate en op welke 
manier zijn de strategieën van de artsenorganisaties te relateren aan de variatie in 
de nieuwe ziekenhuisbetalingssystemen? Hoofdstuk 5 laat zien dat strategieën van 
artsenorganisaties niet direct gerelateerd zijn aan de hervormingen in de nieuwe 
betalingssystemen, maar dat deze strategieën samen met de positie van de 
artsenorganisaties in het systeem en de preferenties van de overheid de variatie in 
de ziekenhuisbetalingssystemen kunnen verklaren.  
 De coöperatieve strategie van de Nederlandse artsenorganisaties kan worden 
verklaard uit de nadruk van de regering op deregulering en competitie. Door deze 
nadruk werd de interesse van de artsen niet per se negatief geraakt door het nieuwe 
ziekenhuisbetalingssysteem. De coöperatie tussen de Nederlandse regering en 
medische professie heeft ervoor gezorgd dat in een systeem met redelijk wat veto-
momenten en deling van macht, de regeringpreferenties over NPM zichtbaar zijn in 
het de hervorming. Zowel in Duitsland als de UK, waren artsenorganisaties in 
conflict met de regering, de uitkomsten zijn echter verschillend door de 
institutionele omgeving. In Duitsland leverden de conflicten aanpassingen en 
vertraging op in de implementatie van het betalingssysteem door de gedeelde 
macht. In de UK kon de regering de starre houding van de medische organisatie 
juist naast zich neer leggen vanwege de gecentraliseerde macht. 
 Dit onderzoek laat zien dat zowel actoren en instituties van belang zijn om 
variatie te verklaren. Instituties kunnen belemmerend of bevorderend werken voor 
bepaalde actoren. Preferenties van zowel politieke partijen en artsenorganisaties 
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kunnen niet volledig los worden gezien van de context waarin ze worden gevormd, 
maar kunnen niet worden verklaard door het type gezondheidszorgstelsel. De 
vorming van preferenties is complexer.  
 Hoe een bepaald ziekenhuisbetalingssysteem er uiteindelijk uit komt te zien 
en in welke mate kostenbeheersing ten koste kwaliteit en toegankelijkheid zal gaan, 
moet gezien worden als een politieke keuze. Of deze keuze moeilijk of makkelijk 
zal kunnen worden doorgevoerd in een politiek systeem wordt bepaald door de 
formele instituties, zoals de verdeling van macht tussen artsen en de regering en het 
politieke systeem. De politieke keuze zelf wordt echter niet bepaald door het 
politieke stelsel of het gezondheidszorgsysteem. ‘Politics matters’.  
 


