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1.Inleiding

Sinds 1 januari 1997 is in de ziekenfondsverzekering de Algemene Eigen Bijdrageregeling (AEB-regeling) van
kracht. Deze regeling draagt een algemeen karakter en is ingevoerd naast reeds bestaande eigen

bijdrageregelingen voor meer specifieke zorgvormen. Overigens is het de bedoeling om, naar aanleiding van
afspraken in het regeerakkoord van 1998, de AEB-regeling per 1 januari 1999 weer af te schaffen.

Volgens de AEB-regeling zijn ziekenfondsverzekerden een eigen bijdrage verschuldigd in de kosten van de
medische zorg waarvan zij gebruik maken. Het gaat hierbij zowel om procentuele als nominale bijdragen,

afhankelijk van de zorgvorm. Voor een aantal zorgvormen geldt geen eigen bijdrage. Daarnaast is er sprake
van een maximum aan het totaal aan eigen bijdragen dat in een jaar betaald wordt. Dit maximum is in principe
onafhankelijk van het inkomen. De AEB-regeling wordt uitgevoerd door de ziekenfondsen. Zij regelen zowel

de administratie als de inning van de eigen bijdragen.

Een evaluatieonderzoek naar de effecten van de AEB-regeling in de praktijk was een van de randvoorwaarden
die bij de invoering werden gesteld. Het voorliggende onderzoek betreft de evaluatie van de macro-economische

effecten van de regeling. Daarbij staat de vraag centraal of de AEB-regeling een merkbaar effect heeft op de
totale kosten van de gezondheidszorg, en zo ja hoe groot dit effect is.

Deze studie is een onderdeel van een breed programma aan evaluatie-onderzoeken met betrekking tot de AEB-
regeling dat in opdracht van de Ziekenfondsraad wordt gecoördineerd door de stichting NIVEL. Dit heeft een
aantal consequenties voor de opzet van deze studie, met name waar het de gebruikte gegevensbronnen betreft.
Om overlapping met de andere onderdelen van het evaluatie-programma zoveel mogelijk te voorkomen wordt
in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast is het doel van dit rapport in eerste instantie niet om een uitputtende theoretisch-economische
achtergrond bij de Algemene Eigen Bijdrage regeling te verschaffen, maar om de al dan niet opgetreden

effecten van de regeling te bepalen en te evalueren. Waar nodig zal echter op de theoretische achtergrond en
implicaties van de AEB-regeling ingegaan worden. 

De opzet van dit rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de AEB-regeling, de plaats van
deze regeling in het stelsel van kosten en financiering van de gezondheidszorg en de onderzoeksvragen die aan
de hand hiervan gesteld kunnen worden. In hoofdstuk 3 worden de algemene macro-economische trends in de
kostenontwikkeling van een aantal sectoren in de gezondheidszorg waarop de AEB-regeling van toepassing is
geschetst. Deze beschrijving vormt de basis voor de econometrische analyse in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk
wordt een model voor de historische ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg gepresenteerd. Aan
de hand van dit model kan worden getoetst of de kostenontwikkeling in 1997 significant anders is dan in de
voorgaande jaren, wat zou kunnen duiden op een effect van de AEB-regeling. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5

een overzicht gegeven van de conclusies uit dit onderzoek.



 Zie o.a. Hutten et al., juni 1997.1
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Onderzoekskader en vraagstelling

2.1 De Algemene Eigen Bijdrageregeling

Volgens de AEB-regeling zijn ziekenfondsverzekerden een eigen bijdrage verschuldigd in de kosten van de
zorg die zij genieten. Het doel van deze regeling is tweeledig. Enerzijds wil men een financieringsverschuiving
bewerkstelligen door een deel van de kosten van zorgverlening niet meer uit de ziekenfondspremie, maar uit de
eigen bijdrage te laten betalen. Anderzijds wil men een besparing op de gezondheidszorg verwezenlijken door
het gebruik terug te dringen middels het vergroten van het kostenbewustzijn bij de zorgconsument . De1

redenering hierachter is, dat verzekerden minder snel gebruik zullen maken van minder urgente zorg als zij
direct geconfronteerd worden met het prijskaartje dat aan die zorg hangt. Daartoe zijn eigen betalingen
vastgesteld die 20% bedragen van de kostprijs voor specialistische hulp, geneesmiddelen, fysiotherapie en
hulpmiddelen. Voor opname in een ziekenhuis of revalidatie-centrum is geen procentuele bijdrage
verschuldigd, maar een nominaal bedrag van acht gulden per ligdag. Geen eigen bijdragen zijn verschuldigd
voor onder andere de huisarts, de tandarts (voor zover nog in het basispakket) en verloskundige hulp. Andere
zorgvormen waarvoor al een eigen bijdrage regeling van kracht was, zoals kraamzorg en zittend-ziekenvervoer,
blijven buiten de nieuwe regeling. 

Een ander belangrijk kenmerk van de regeling is het inkomensonafhankelijke maximum aan het bedrag aan
eigen bijdragen dat per hoofdverzekerde per jaar betaald dient te worden. Dit maximum bedraagt fl. 200,- per
kalenderjaar. Voor enkele groepen, zoals personen met een AOW-uitkering of een inkomen op minimum-
niveau, is het maximum vastgesteld op fl. 100,- per kalenderjaar.

Naast deze betalingsregels voor individuele verzekerden, die als zodanig de AEB-regeling vormen, zijn er ook
een aantal andere, minder zichtbare financiële aspecten verbonden aan de invoering van de regeling. Het gaat
hierbij met name om kosten op het administratieve vlak die de ziekenfondsen moeten maken om de regeling uit
te kunnen voeren. Deze kosten zijn tweeledig. Enerzijds is een structurele aanpassing van de financiële
administratie van de ziekenfondsen noodzakelijk om de verschuldigde eigen bijdragen te kunnen registreren.
Hiervoor is in totaal eenmalig 60 miljoen gulden uitgetrokken. Anderzijds zijn er de kosten van de feitelijke
uitvoering van de regeling: de administratie- en inningskosten. Hiervoor is op jaarbasis in totaal 50 miljoen
gulden begroot. Daarnaast is, ter compensatie, de nominale premie voor alle ziekenfondsverzekerden verlaagd
met een bedrag van fl. 110,- op jaarbasis. Dit betreft een verlaging ten opzichte van de ziekenfondspremie die
vastgesteld zou zijn in 1997 indien er geen eigen bijdrage regeling was ingevoerd. Voor verzekerden die het
volledige bedrag aan eigen bijdragen betalen in 1997 geldt een compensatieregeling waarbij men fl. 90,-
terugkrijgt. Deze regeling geldt alleen voor verzekerden met een maximum eigen bijdrage van fl. 200,- en
zonder meeverzekerde partner. Middels deze restitutieregeling en de initiële verlaging van de
ziekenfondspremie wordt elke verzekerde in principe gecompenseerd worden voor de betaalde eigen bijdragen.

Met de invoering van de AEB-regeling zijn er dus een aantal nieuwe geldstromen ontstaan met betrekking tot
de financiering van de gezondheidszorg. Deze geldstromen lopen grotendeels parallel, of zijn in de plaats
gekomen van reeds bestaande geldstromen. De onderlinge betalingen tussen alle partijen die direct
samenhangen met de AEB-regeling zijn schematisch, naast de reeds bestaande betalingen, weergegeven in
figuur 2.1. De dichte pijlen geven de reeds bestaande geldstromen aan. De gestippelde pijlen geven de
geldstromen weer die het gevolg zijn van de AEB-regeling. 

De geldstromen in deze figuur die samenhangen met de invoering van de AEB-regeling kunnen grofweg in
twee categorieën ingedeeld worden. Ten eerste de betalingen van de overheid, door middel van de Centrale
Kas, aan de ziekenfondsen. Deze vloeien voort uit de kosten die gemaakt worden voor het opzetten en
onderhouden van de administratie van de AEB-regeling en kunnen opgevat worden als een vaste geldstroom.
Ten tweede zijn er geldstromen die voortkomen uit de uitvoering van de AEB-regeling. Hierbij gaat het met
name om de geldstromen tussen verzekerden en ziekenfondsen. Enerzijds is er een geldstroom van de
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 In de oorspronkelijk opzet van dit onderzoek was tevens sprake van een analyse van de micro-economische2

effecten van de AEB-regeling. Wegens de voortijdige afschaffing van de regeling is echter afgezien van de
uitvoering van dit gedeelte van het onderzoek.
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Figuur 2.1 Geldstromen in de gezondheidszorg

verzekerden naar de ziekenfondsen die het gevolg is van de feitelijke betaling van eigen bijdragen. Anderzijds
is er een geldstroom van de ziekenfondsen naar de verzekerden die het gevolg is van de compensatie die wordt
verleend bij het bereiken van het maximumbedrag aan eigen bijdragen. Deze betalingen zijn in principe
variabel en hangen af van het beroep dat gedaan wordt op de gezondheidszorg. 

2.2 Kosten en financiering

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de AEB-regeling in eerste instantie een financieringsmaatregel is. Zij
heeft geen betrekking op de kosten van zorgverrichtingen op zich, maar gaat alleen over de wijze waarop deze
kosten op het niveau van de individuele verzekerde gefinancierd dienen te worden. Indirect is er wel sprake van
een kostenmaatregel, omdat de AEB-regeling mede ingevoerd is om het gebruik, en daarmee de totale kosten
van de gezondheidszorg, terug te dringen. Dit onderscheid is van belang bij het analyseren van de effecten van
de regeling. Bij een effect-evaluatie op macro-economisch niveau zijn met name de kosten van de
gezondheidszorg van belang. De belangrijkste vraag is immers, of de invoering van de regeling inderdaad
geleid heeft tot een kostenbesparing. Op micro-economisch niveau gaat het vooral om financierings-effecten, in
het bijzonder de wijze waarop zorgconsumenten voor de genoten zorg betalen .2

De begrippen kosten en financiering worden met betrekking tot gezondheidszorg vaak door elkaar gebruikt.
Daarbij wordt impliciet gesuggereerd dat deze begrippen onderling uitwisselbaar zijn. Dit heeft een aantal
oorzaken. Allereerst wordt vaak het begrip kosten van de gezondheidszorg gebruikt als men de kosten voor de
consument, en dus eigenlijk de financiering van de zorg bedoelt. Daarnaast geeft ook de manier waarop de
kosten van de gezondheidszorg gemeten worden vaak aanleiding tot verwarring. Voor een aantal
voorzieningen, bijvoorbeeld de huisartsenzorg, worden de kosten bepaald aan de hand van de bestedingen van
zorgverzekeraars en particulieren bij de betreffende zorgverleners. Kostencijfers zijn in dit geval dus inderdaad
identiek aan de financieringsgegevens. Voor andere voorzieningen zoals zorginstellingen is dit echter niet het
geval. De kostencijfers hebben hier betrekking op de exploitatiekosten: de bedragen die uitgegeven worden aan
personeel, materiaal en huisvesting. Financieringsgegevens worden bepaald op basis van de door de overheid
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vastgestelde tarieven en het gebruik van de zorg en staan in dit geval dus niet direct in verband met de kosten
die de zorgaanbieder maakt. Dat het verstandig is om in eerste instantie rekening te houden met het
onderscheid tussen kosten en financiering wordt dan ook treffend verwoord in de volgende uitspraak:

“De kosten en de financiering van de gezondheidszorg zijn twee verschillende grootheden. De kosten
van de zorg worden gemaakt door de zorgaanbieders, de producenten van de zorg. De financiering
van de zorg betreft de vergoedingen die de zorgaanbieders hiervoor ontvangen. De cijfers voor de
kosten en voor de financiering kunnen van elkaar verschillen.” 
In: Financiering van de zorg, VEKTIS, 1996

Voor dit verschil tussen kosten en financiering bestaan verschillende oorzaken. Zoals reeds genoemd ligt een
belangrijke oorzaak in de verschillende wijzen waarop de kosten van de afzonderlijke zorgvoorzieningen
gemeten worden. Daarnaast blijft een deel van de financiering onzichtbaar, bijvoorbeeld omdat het betalingen
betreft die voortvloeien uit het eigen risico, of betalingen aan zorg waarvoor men niet verzekerd is. Deze
geldstromen gaan buiten de zorgverzekeraars om en zijn in de regel niet waar te nemen. De verrichtingen
waarop deze betalingen betrekking hebben vinden echter wel hun weerslag in de kosten van de zorgaanbieders. 

Een andere reden om in eerste instantie zorgvuldig met de begrippen kosten en financiering om te gaan ligt in
de wijze waarop de financiering van de zorg georganiseerd is. In de zorgsector kunnen in principe drie
financieringsbronnen onderscheiden worden: de AWBZ, de individuele zorgverzekering en de eigen
betalingen. De compartimentering regelt welke zorgvoorziening uit welke financieringsbron betaald wordt. Zo
valt psychiatrische hulpverlening bijvoorbeeld in het eerste compartiment, en wordt uit dien hoofde
gefinancierd uit de AWBZ. De zorgverlening door huisartsen valt in het tweede compartiment en wordt betaald
uit de individuele zorgverzekeringen. Tandheelkundige hulp tenslotte valt grotendeels binnen het derde
compartiment en derhalve onder de eigen betalingen. 

Voorzieningen in het eerste en derde compartiment worden voor elke zorgconsument op dezelfde wijze
gefinancierd. Bij voorzieningen in het tweede compartiment ligt dit echter anders. Er bestaan verschillende
typen individuele zorgverzekeringen, waarvan de belangrijkste de ziekenfonds- en de particuliere verzekering
zijn. De vergoedingen die berekend worden voor zorgverrichtingen verschillen in de regel per
verzekeringsvorm. Er bestaat derhalve geen eenduidig verband tussen de daadwerkelijke kosten van de genoten
zorg en het bedrag dat voor die zorg betaald wordt door een zorgverzekeraar. Financieringsaandelen zijn
daarom ongeschikt om de macro-economische kosten van zorgvormen in het tweede compartiment toe te
rekenen aan specifieke verzekeringsvormen. Voor dit onderzoek heeft dit tot gevolg dat de effecten van de
AEB-regeling, die betrekking heeft op voorzieningen in het tweede compartiment, alleen geëvalueerd kunnen
worden op het niveau van de totale kosten van de verschillende zorgvormen. Dit ondanks het feit dat deze
regeling enkel van toepassing is op ziekenfondsverzekerden. 

In empirische toepassingen is het verschil tussen kosten- en financieringsgegevens vaak niet zo strikt. Enerzijds
is dit een gevolg van het feit dat kosten en financiering vaak a priori al aan elkaar gelijk worden gesteld.
Anderzijds is er in de zorgsector in het algemeen geen sprake van een winstoogmerk, zodat totale kosten- en
financieringsgegevens niet veel van elkaar zullen verschillen. In het vervolg van dit rapport wordt het
onderscheid tussen kosten en financiering om praktische redenen ook een aantal keren losgelaten. De
asymmetrie binnen het financieringssysteem en de organisatorische indeling van de gezondheidszorg naar
institutities in plaats van naar voorzieningen maken in het algemeen een zorgvuldige omgang met de
beschikbare kosten- en financieringscijfers echter noodzakelijk.

2.3 Vraagstelling en uitvoering

Op basis van de voorgaande overwegingen met betrekking tot de plaats van de AEB-regeling binnen het stelsel
van kosten en financiering van de gezondheidszorg en de doelstellingen die bij de invoering van de regeling
geformuleerd zijn kunnen een aantal algemene onderzoeksvragen geformuleerd worden:

1. Welk effect heeft de AEB-regeling op de macro-kosten van de zorg?
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2. Welk effect heeft de AEB-regeling op het zorgvolume?
3. Hoe verhouden de kosten van de AEB-regeling zich tot de opbrengsten ervan?

Deze vragen zijn als zodanig reeds geformuleerd in de eerste NIVEL-rapportage Evaluatie AEB. Voor de
uitvoering van dit onderzoek is het verstandig om deze vragen nader uit te splitsen. Dit resulteert in de
volgende concrete vraagstelling die de basis vormt voor de rest van dit rapport:

1. a. Hoe veranderen de macro-kosten per zorgvorm als gevolg van de AEB-regeling?
    b. Hoe veranderen de totale macro-kosten van de zorg als gevolg van de invoering van de AEB-regeling?
2. Treedt er, als gevolg van de AEB-regeling, een daling op in het totale zorgvolume? 
3. Hoe verhouden de incidentele en structurele uitvoeringskosten van de AEB-regeling zich tot de

verandering in de macro-kosten van de zorg als gevolg van deze regeling?

Voorgaande vragen kunnen beantwoord worden met behulp van een tijdreeksanalyse van de historische
ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg. Zoals reeds in de inleiding is vermeld wordt hiervoor
gebruik gemaakt van kostencijfers zoals die gepubliceerd zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Voor de gegevens die rechtstreeks betrekking hebben op de gezondheidszorg wordt daarvoor uitgegaan
van het overzicht “Kosten en financiering van de gezondheidszorg”, dat jaarlijks door het CBS wordt
gepubliceerd. Additionele gegevens over onder andere demografische en prijs-ontwikkelingen zijn afkomstig
uit andere CBS-bronnen. In appendix B wordt een overzicht gegeven van de gebruikte cijferreeksen en de CBS-
publicaties waaruit deze gegevens afkomstig zijn.

Het overzicht “Kosten en financiering van de gezondheidszorg” bevat (gedeeltelijk voorlopige) gegevens over
de ontwikkeling van de totale kosten van de gezondheidszorg in de voorgaande jaren uitgesplitst naar een
beperkt aantal sectoren. Niet alle zorgvormen waarop de AEB-regeling betrekking heeft, zoals fysiotherapie,
zijn echter vertegenwoordigd in dit overzicht. Macro-kostencijfers voor deze sectoren in het meest recent jaar
ontbreken derhalve. Waar een uitsplitsing van de kosten naar zorgvorm noodzakelijk is in het kader van de
hiervoor geformuleerde vraagstelling beperkt dit onderzoek zich dan ook tot de ziekenhuizen, de genees-,
verband- en hulpmiddelen en de sector vrijgevestigde specialisten. Voor deze sectoren zijn kostencijfers over
1997 wel beschikbaar.
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3. Kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg

3.1 Inleiding

Om te kunnen beoordelen of de invoering van de AEB-regeling een effect heeft gehad op de kosten van de
gezondheidszorg is het noodzakelijk om te weten hoe deze kosten zich in het verleden, voor de invoering van
de regeling, ontwikkeld hebben. Met betrekking tot de wijze waarop deze analyse wordt uitgevoerd zijn een
aantal opmerkingen vooraf noodzakelijk. 

Hoewel het doel van dit onderzoek is om het effect van de AEB-regeling op de kosten van de gezondheidszorg
te onderzoeken gaat het in wezen om het effect van de regeling op het zorgvolume. De doelstelling van de
AEB-regeling was immers om een kostenbesparing teweeg te brengen door middel van een vermindering van
het zorggebruik. Als het effect van de regeling op het zorggebruik vastgesteld kan worden volgt hieruit, na
vermenigvuldiging met (kost)prijzen, in theorie de kostenbesparing. In de praktijk is deze aanpak voor een
kostenanalyse op macro-niveau echter ongeschikt. De belangrijkste oorzaak daarvoor is het ontbreken van de
noodzakelijke prijsinformatie op macro-economisch niveau. De verscheidenheid aan zorgverrichtingen maakt
het feitelijk onmogelijk om een universele macro-prijs voor een bepaalde voorziening te bepalen. Een
ogenschijnlijk gedetailleerd volumegegeven als het aantal contacten met een medisch specialist heeft
bijvoorbeeld nog steeds betrekking op een veelheid aan medische specialismen en zorgverrichtingen, elk met
hun eigen kostprijs. Volumecijfers zijn hierdoor op macro-niveau nauwelijks om te rekenen naar kosten. Om
dit probleem te omzeilen wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van macro-kostenreeksen. Daarbij doen zich
echter een aantal andere problemen voor. Macro-kostenreeksen hebben doorgaans betrekking op sectoren in de
gezondheidszorg. De AEB-regeling heeft echter betrekking op specifieke voorzieningen (zie appendix A), die
niet noodzakelijkerwijs gebonden zijn aan een bepaalde sector. Daarnaast kan ook de manier waarop de kosten
van een sector gemeten worden voor problemen zorgen. Voor een aantal sectoren worden de kosten namelijk
gedefinieerd als de opbrengsten van de zorgaanbieders. Er bestaat echter niet altijd een direkt verband tussen
het gebruik van dergelijke voorzieningen en de daaraan gerelateerde opbrengsten. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij de huisartsenhulp. Voor ziekenfondsverzekerden ontvangt een huisarts een vast bedrag per verzekerde per
jaar, ongeacht het aantal consulten. Een verandering in het gebruik vertaalt zich in dit geval dus niet in een
verandering in de opbrengsten van de zorgaanbieder, en dus ook niet in het macro-kostencijfer. Om deze reden
wordt huisartsenhulp dan ook niet meegenomen in de hier uitgevoerde analyses, hoewel dit vanuit het oogpunt
van mogelijke substitutie-effecten als gevolg van de AEB-regeling wenselijk zou zijn.

Alvorens in het volgende hoofdstuk over te gaan op een meer modelmatige analyse van de kosten van de
gezondheidszorg wordt in dit hoofdstuk een algemene beschrijving gegeven van de kostenontwikkeling binnen
een aantal sectoren afzonderlijk, te weten de kosten van ziekenhuizen, genees-, verband en hulpmiddelen en
specialisten. De keuze voor deze sectoren is gebaseerd op een aantal gronden. Ten eerste is de AEB-regeling
van toepassing op voorzieningen die voor het merendeel in één van deze sectoren thuishoren. Ten tweede zijn
deze sectoren gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale nominale kosten van de
gezondheidszorg. Voor een aantal voorzieningen waarop de AEB-regeling van toepassing is, zoals
fysiotherapie, waren ten tijde van het onderzoek nog geen gegevens over 1997 beschikbaar. Deze voorzieningen
zijn derhalve buiten de analyses gelaten. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
totale kosten in de gezondheidszorg, en worden mogelijke verklaringen gezocht voor uitschieters en structurele
wijzigingen in het niveau van de beschouwde reeksen. De analyses in dit hoofdstuk zijn niet exact. Zij hebben
vooral tot doel om een beeld te schetsen van de complexiteit van kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg,
en daarmee als handvat te dienen voor de analyses in het volgende hoofdstuk.
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Figuur 3.1 Figuur 3.2

3.2 Ziekenhuizen

In figuur 3.1 en 3.2 zijn respectievelijk het niveau en de ontwikkeling van de nominale kosten van
ziekenhuizen per jaar weergegeven. De ziekenhuiskosten laten een duidelijk lagere stijging zien in het midden
van de jaren tachtig, gevolgd door een periode waarin de kosten relatief sterker stijgen dan gemiddeld. De
initiële daling in de toename van de ziekenhuiskosten is mogelijk het gevolg van de invoering van een nieuwe
financieringsstructuur voor ziekenhuizen in 1983. Tot en met 1982 was er sprake van outputfinanciering in de
ziekenhuissector, waarbij in principe alle gemaakte kosten werden vergoed. In 1983 werd het systeem van
historische budgettering ingevoerd voor algemene en categorale ziekenhuizen, en in 1984 ook voor de
academische ziekenhuizen. Binnen dit systeem werd het ziekenhuisbudget vastgesteld op basis van de
gerealiseerde kosten in het voorgaande jaar. In 1985 werd dit systeem verfijnd in de zogenoemde Bredero-
systematiek. Volgens deze systematiek werden de budgetten niet meer enkel op basis van de historische kosten,
maar deels ook op basis van de kostenstructuur van ziekenhuizen vastgesteld. Om de aansluiting tussen
ziekenhuisfuncties en beschikbare financiële middelen nog verder te verbeteren werd in 1988 de functionele
budgettering ingevoerd, die tot op heden in gebruik is voor algemene en categorale, en in beperkte mate voor
academische ziekenhuizen (zie Blank et al., 1998, paragraaf 2.4.2., blz. 69). 

Bron: CBS Bron: CBS (SCP-bewerking)

In 1990 lijken de ziekenhuiskosten weer fors te stijgen (zie figuur 3.2). Deze stijging is echter grotendeels het
gevolg van de invoering van een nieuw rekeningschema voor de intramurale gezondheidszorg in 1990 (zie
CBS, 1994, blz. 8). Met name het vervallen van de post "doorberekende kosten aan derden" in het nieuwe
rekeningschema (zie NZi, 1992, blz. 95) had tot gevolg dat de berekende kosten in de nieuwe situatie hoger
waren dan volgens de oude methodiek (in 1990 was dit verschil ongeveer 350 miljoen gulden). Als hiermee
rekening wordt gehouden is de kostenstijging in 1990 vergelijkbaar met het niveau van 1982, juist voor de
invoering van de ziekenhuisbudgettering. De eveneens forse kostenstijging in 1991 ten opzichte van het
voorgaande jaar is niet te wijten aan boekhoudkundige wijzigingen. Een nadere bestudering van de
kostencijfers voor ziekenhuizen wijst uit dat deze uitschieter voornamelijk het gevolg is van een
bovengemiddelde stijging van de personeelskosten en de afschrijvingen van vaste activa in dat jaar (zie Nzi,
1992, tabel 6.1.1, blz. 102). Indien deze kostenposten in 1991 trendmatig waren gegroeid zou de nominale
groei van de ziekenhuis-kosten in dat jaar ongeveer rond de 700 miljoen uit zijn gekomen, hetzelfde als in het
voorgaande jaar. 

Tot slot kunnen de ziekenhuiskosten ook nog per hoofd van de bevolking weergegeven worden, zoals in figuur
3.3 en 3.4 gebeurt. Deze grafieken vertonen een gematigder ontwikkeling dan de totale kosten in figuur 3.1 en
3.2. Niettemin zijn de nominale ziekenhuiskosten per hoofd sinds 1972 ruim verviervoudigd. Enerzijds is dit
het gevolg van prijsstijgingen, anderzijds van een toename van het gebruik. Het is echter onwaarschijnlijk dat
de toename van het gebruik evenredig over de bevolking verdeeld is. De vergrijzing van de bevolking heeft tot
gevolg dat er zowel in absolute als in relatieve omvang steeds meer mensen in de hogere leeftijdscategorieën
komen. Omdat ouderen meer gebruik maken van (ziekenhuis-)zorg leidt een toename van het aantal ouderen
ook tot een meer dan evenredige stijging van het totale gebruik. Op grond van de hier gebruikte geagregeerde
cijfers zijn de werkelijke gevolgen van dergelijke demografische ontwikkelingen voor het kostenniveau echter
niet vast te stellen.
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Figuur 3.3 Figuur 3.4

Figuur 3.6

Bron: CBS (SCP-bewerking) Bron: CBS (SCP-bewerking)

3.3 Genees-, verband- en hulpmiddelen

Behalve op ziekenhuiskosten is de AEB-regeling ook van toepassing op de kosten van genees-, verband- en
hulpmiddelen. Hoewel op macro-niveau doorgaans onderscheid wordt gemaakt tussen genees- en
verbandmiddelen enerzijds en hulpmiddelen anderzijds worden de kosten voor deze voorzieningen hier
gezamenlijk beschouwd, omdat CBS macro-cijfers voor deze drie sectoren ten tijde van het onderzoek alleen in
geaggregeerde vorm beschikbaar waren voor 1997.

In absolute omvang is de genees- en hulpmiddelenverstrekking een van de grotere sectoren in de
gezondheidszorg met een aandeel van ruim 13 procent in de totale kosten. De totale kosten van geneesmiddelen
zijn daarbij drie tot vier keer zo hoog als de kosten van hulpmiddelen. Op beleidsniveau is de gangbare
opvatting dat de kosten van geneesmiddelen te hoog zijn en sterker stijgen dan strikt noodzakelijk is. Uit figuur
3.5 en 3.6 blijkt dat de geneesmiddelenkosten inderdaad steeds sneller toenemen. In het verleden zijn dan ook
verschillende maatregelen genomen om de kostenontwikkeling van geneesmiddelen te beheersen. De meest
bekende regelingen zijn waarschijnlijk de invoering
van een vaste eigen bijdrage per recept voor
ziekenfondsverzekerden in 1983, de zogenaamde
medicijnknaak, en de invoering van het
Geneesmiddelen 
Vergoedingen Systeem (GVS) in 1991. 
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recept met een maximum aan eigen bijdragen van fl. 125,- per kalenderjaar.
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In het algemeen bestaat de indruk dat de kostenstijging
in de genees- en hulpmiddelensector vooral een gevolg

is van een geleidelijke stijging van de geneesmiddelenprijzen en slechts in beperkte mate van toenemend
medicijngebruik. Beleidsmaatregelen ter beheersing van deze kosten, met name op het gebied van de
geneesmiddelen, zijn zich in de loop van de tijd dan ook steeds meer gaan richten op prijsbeheersing. Het meest
drastische voorbeeld van een prijsbeheersende maatregel is de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) die in 1996
ingevoerd is. Deze wet maakt een direct ingrijpen in de prijsstelling van geneesmiddelen mogelijk.

De relatief grote toename van de kosten van medicijnen en hulpmiddelen in 1982 en de vervolgens relatief
geringe toename in 1983 valt samen met de invoering van een eigen bijdrageregeling voor medicijngebruik  in3

1983 waardoor er mogelijk sprake is geweest van het naar voren halen van geneesmiddelenconsumptie.
Opvallend is daarnaast vooral de forse stijging van de kosten in het begin van de jaren negentig. In 1990 is de
kostenstijging ongeveer tweemaal zo hoog als in de voorgaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is de
afschaffing van de eigen bijdrage voor medicijnen op 1 januari 1990 (zie FOZ 1992, blz. 170). De
kostenstijging in 1991 is iets lager dan in 1990. Deze verminderde toename ten opzichte van het voorgaande
jaar is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van het GVS in 1991. Desondanks blijft de kostenstijging in
1991 vrij fors te noemen. In 1992 was er zelfs sprake van een kostenexplosie van bijna 900 miljoen gulden.
Deze stijging valt samen met de overheveling van geneesmiddelenverstrekkingen van het ziekenfonds en de
particuliere verzekeringen naar de AWBZ. Een van de gevolgen van deze overheveling was, dat medicijnen
voor particulier verzekerden niet meer (gedeeltelijk) binnen het eigen risico vielen. Het medicijngebruik door
particulier verzekerden dat in de oude situatie "onzichtbaar" was omdat het binnen het eigen risico gefinancierd
werd, werd nu ineens wel gemeten. Dat dit waarschijnlijk mede de oorzaak is van de eenmalig hoge toename
van de medicijnkosten wordt aannemelijk gemaakt door de aanmerkelijk minder hoge stijging in 1993, die
ongeveer op het niveau van 1991 ligt.

In 1994 is de kostenstijging nog lager dan in 1993, en komt zelfs voor het grootste deel ten laste van de
hulpmiddelenverstrekking. Dit is grotendeels een gevolg van een neerwaartse aanpassing van de
medicijnprijzen gedurende 1994 met 5%, waardoor de totale kosten van medicijnverstrekking nauwelijks
gestegen zijn.Ook in 1996 is de kostenstijging relatief gering te noemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de
(gedeeltelijke) invoering van de WGP op 1 januari 1996. Deze wet, die het mogelijk maakt maximumprijzen
vast te stellen voor bepaalde geneesmiddelen, heeft in 1996 een geschatte besparing van ongeveer 300 miljoen
gulden opgeleverd (zie JOZ 1998, paragraaf 4.2.1.3, blz. 57). Dit bedrag komt ongeveer overeen met de
vermindering in de kostenstijging van geneesmiddelen in 1996 ten opzichte van het voorgaande jaar. Tegelijk
met de invoering van de WGP werd de financiering van geneesmiddelen echter weer overgeheveld van de
AWBZ naar de individuele ziektekostenverzekeringen. De effecten die in 1992 optraden bij de overheveling
van geneesmiddelen naar het de AWBZ zullen zich derhalve in 1996 voor een deel in omgekeerde richting
hebben voorgedaan. Ook dit is een mogelijke (deel-)verklaring voor de relatief geringe stijging van het
kostenniveau in 1996.
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Figuur 3.7 Figuur 3.8

Figuur 3.10Figuur 3.9

 Bron: CBS (SCP-bewerking) Bron: CBS (SCP-bewerking)

In figuur 3.7 en 3.8 is de ontwikkeling van de kosten van genees-, verband- en hulpmiddelen per hoofd van de
bevolking weergegeven. Net als bij de ziekenhuiskosten is afgezien van het weergeven van de
kostenontwikkeling gedefleerd met het algemeen prijspeil voor de gezondheidszorg. Het is immers twijfelachtig
dat dit "gemiddelde" prijspeil een goede afspiegeling vormt van de prijsontwikkeling van geneesmiddelen. De
ontwikkeling van de kosten per hoofd van de bevolking is niet wezenlijk anders dan de ontwikkeling van de
totale kosten van genees-, verband- en hulpmiddelen. Overigens gelden hier dezelfde opmerkingen als bij de
ziekenhuiskosten per hoofd in de vorige paragraaf.

3.4 Vrijgevestigde specialisten

De volgende sector die in dit hoofdstuk besproken wordt, en die te maken heeft met de AEB-regeling is die van
de vrijgevestigde medisch specialisten. In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat voorzieningen
niet noodzakelijkerwijs gebonden zijn aan de sectoren die in de gezondheidszorg worden onderscheiden. Dit is
onder andere het geval voor medisch specialistische hulp. Een gedeelte van de medisch specialisten is immers
niet vrijgevestigd, maar werkt in loondienst bij ziekenhuizen. De kosten van de hulpverlening door deze laatste
categorie maakt derhalve deel uit van de ziekenhuiskosten. Daarnaast is het streven van de overheid de laatste
jaren om, uit het oogpunt van kostenbeheersing, vrijgevestigde specialisten te bewegen een loondienstverband
aan te gaan met ziekenhuizen. Het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkeling de kostencijfers voor de sector
vrijgevestigde specialisten vertekent. Inderdaad blijkt er de laatste jaren sprake te zijn van een lichte daling in
het aantal vrijgevestigde specialisten (zie JOZ 1998, tabel A 1.2, blz. 118). Deze daling is echter dermate
gering dat dit een afzonderlijke behandeling van deze sector hier niet in de weg staat. 

Bron: CBS Bron: CBS (SCP-bewerking)

In figuur 3.9 en 3.10 zijn de kosten en de groei van de kosten voor vrijgevestigde medisch specialisten
weergegeven. Het blijkt dat de ontwikkeling van de kosten sinds het begin van de jaren tachtig aanmerkelijk
grilliger verloopt dan in de periode daarvoor. De meest opmerkelijke ontwikkeling is wel de sterke kostendaling
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Figuur 3.11

in 1993. Net als de meeste onregelmatigheden in de kostenontwikkeling kan deze toegeschreven worden aan
een specifieke maatregel: in 1993 was er sprake van een, in eerste instantie als eenmalig bedoelde, korting op
de specialistentarieven van plusminus 340 miljoen (zie FOZ 1995, blz. 42). In de daaropvolgende jaren werd
echter telkens besloten om deze korting te verlengen en zelfs te verhogen teneinde de kosten van specialistische
zorg te beheersen (zie FOZA 1996, blz. 48-49).

Dit vormt mogelijk een verklaring voor de relatief geringe kostenstijgingen van de specialistische zorg in de
laatste jaren: door middel van een tariefmaatregel kan immers snel en direct ingegrepen worden in de hoogte
van de kosten. Het effect van een dergelijke maatregel is vergelijkbaar met de gevolgen van bijvoorbeeld de
WGP voor de kosten van geneesmiddelen.Voor de overige jaren is het moeilijker om verklaringen aan te
dragen voor de waar te nemen uitschieters in de kostenontwikkeling. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 1984.
Voor de daling van de nominale kosten van medische specialismen in dat jaar lijkt geen eenduidige oorzaak te
bestaan. Waarschijnlijk is dit is het gevolg van het feit dat sinds het begin van de jaren tachtig de effecten van
verschillende kostenbeheersende maatregelen naast elkaar werkzaam zijn. De waargenomen kostendaling in
1984 is in dat geval een cumulatief effect van diverse, op zichzelf beperkte, maatregelen die elkaar aanvullen of
versterken. Een deel van deze maatregelen, die samenhangen met de afbouw van boven-norm inkomens van
specialisten (de zogenaamde degressie, zie FOZ 1987, paragraaf 3.1.4, blz. 95) sinds het begin van de jaren
tachtig, is structureel van aard. Hieronder vallen bijvoorbeeld de regelmatig terugkerende blijvende
tariefverlagingen. Zo is de verlaging van specialistentarieven met maar liefst 8% voor particulier verzekerden
in 1987 waarschijnlijk een belangrijke oorzaak voor de geringe kostenstijging in dat jaar. 

Andere maatregelen hebben slechts in één of in enkele jaren een effect. Een voorbeeld van een dergelijke
maatregel is de eigen bijdrage voor ziekenfondsverzekerden bij doorverwijzing naar een medisch specialist (het
zogenaamde specialistengeeltje) die in 1988 en 1989 van kracht was, maar in 1990 weer afgeschaft is.
Daarnaast zijn er maatregelen die in eerste instantie slechts als tijdelijke ingreep bedoeld waren, maar
uiteindelijk een meer structureel karakter hebben gekregen. Een voorbeeld hiervan is de eerder genoemde
tariefkorting die in 1993 ingevoerd is. Deze korting was oorspronkelijk bedoeld om de budgetoverschrijding die
gedeeltelijk was ontstaan als gevolg van de invoering van het Vijf Partijen Accoord (VPA, zie FOZ 1991, blz.
51-53) in één keer op te lossen. Het VPA kwam in 1990 voort uit de onvrede van medisch specialisten met
eerdere  bezuinigingsoperaties. Dit conflict escaleerde in het verbreken van de relaties met de ziekenfondsen in
1987 door de meeste specialisten. In het VPA werden oplossingen aangedragen voor de verstoorde relaties
tussen specialisten, overheid en ziekenfondsen. Op zijn beurt zorgde het VPA echter weer voor nieuwe
problemen, met name door het feit dat het VPA slechts beperkingen oplegde aan de macro-kostenontwikkeling.
Voor de individuele medisch specialist was er nog steeds geen drijfveer om het aantal verrichtingen, en
daarmee de kosten, te beperken. Hierdoor bleek het uiteindelijk noodzakelijk om de tariefkorting van 1993 in
de daaropvolgende jaren te continueren en uit te breiden. Nadat hier in de voorgaande jaren al lokaal mee was
geëxperimenteerd is in 1996 definitief overgaan op budgettering van specialisten per ziekenhuis, de
zogenaamde lokale initiatieven (zie JOZ 1997, blz. 45-46). Dit betekende een einde van de periode van macro-
budgettering, en daarmee grotendeels van de micro-macro tegenstelling voor specialisten. De voor dit
onderzoek belangrijkste ontwikkeling is wellicht de geobserveerde kostendaling in 1997. Dit zou een gevolg
kunnen zijn van verminderd gebruik als gevolg van de invoering van de AEB-regeling in het ziekenfonds: voor
specialistische hulp geldt immers ook een eigen bijdrage van 20%. Gezien de ontwikkelingen in de voorgaande
jaren ligt het echter voor de hand dat deze kostendaling het gevolg is van meerdere factoren dan alleen de

AEB-regeling. 
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Figuur 3.12

Bron: CBS (SCP-bewerking) Bron: CBS (SCP-bewerking)

Tenslotte is in figuur 3.11 en 3.12 de kostenontwikkeling per hoofd van de bevolking weergegeven. Zoals
verwacht kan worden vertonen de kosten van medisch specialisten per hoofd ongeveer dezelfde ontwikkeling
als de totale kosten. Ook hier is er in 25 jaar sprake van een verdrievoudiging van het kostenniveau. Dit komt
ongeveer overeen met de inflatie in die periode. Het gemiddelde gebruik per hoofd is in de betreffende periode
nauwelijks veranderd. Tussen de verschillende leeftijdscategorieën zijn er echter wel duidelijke verschuivingen
in gebruik waar te nemen, die waarschijnlijk voor een groot deel samenhangen met de vergrijzing (zie CBS
Statline, gebruik medische voorzieningen). In figuur 3.11 en 3.12 is deze ontwikkeling echter niet af te lezen,
omdat het hier geaggregeerde cijfers betreft.
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 Dit is ondermeer het geval met de beschikbare tijdreeks voor de totale huisartskosten. Deze reeks is de4

afgelopen jaren door het CBS om uiteenlopende redenen voortdurend neerwaarts aangepast, echter alleen
voor cijfers vanaf 1989. De kostenreeksen tot en vanaf dit jaar sluiten derhalve niet meer op elkaar aan
zonder dat hiervoor een duidelijke oorzaak bestaat.
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Figuur 3.13 Figuur 3.14

3.5 Totale kosten

In de voorgaande paragrafen is de kostenontwikkeling in een aantal afzonderlijke sectoren van de
gezondheidszorg beschreven. Omdat de beleidsdoelstellingen van de AEB-regeling op het niveau van de totale
kosten van de gezondheidszorg vastgelegd zijn is het noodzakelijk om ook de ontwikkeling van deze totale
kosten nader te beschouwen. 

Het is gebleken dat de afzonderlijke sectoren in de gezondheidszorg, deels als gevolg van specifieke
beleidsmaatregelen, een eigen patroon in de kostenontwikkeling vertonen. De totale kosten geven de
gecumuleerde kostenontwikkeling van alle sectoren tezamen weer. Effecten van sectorspecifieke
beleidsmaatregelen zijn derhalve in de ontwikkeling van de totale kosten vaak niet terug te vinden omdat zij
mogelijk worden afgezwakt door de kostenontwikkeling in andere sectoren, al dan niet als neveneffect van de
oorspronkelijke maatregel. Daarnaast spelen hier ook de kosten van sectoren waarop de AEB-regeling niet van
toepassing is een rol. De drie hiervoor beschreven sectoren zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft
van de totale kosten van de gezondheidszorg. De andere helft wordt veroorzaakt door een veelheid aan andere
specifiek onderscheiden sectoren in de gezondheidszorg, elk met hun eigen regelingen en beleidskader. Het
terugvinden van een eenduidig effect van de AEB-regeling op het niveau van de totale kosten van de
gezondheidszorg lijkt daarom niet erg waarschijnlijk.

Bron: CBS Bron: CBS (SCP-bewerking)

Figuur 3.13 geeft de historische ontwikkeling van de totale kosten van de gezondheidszorg weer tussen 1972 en
1997. In deze periode zijn de nominale kosten gestegen van 10 miljard tot ruim 60 miljard gulden per jaar. Het
valt op dat deze ontwikkeling in grote lijnen lineair verloopt. In het begin van de jaren tachtig vlakt de
kostenstijging echter enigszins af, om tegen het einde van de jaren tachtig weer op het oude niveau terug te
keren. In figuur 3.14, waar de stijging van het kostenniveau per jaar is weergegeven, is dit duidelijker te zien.
Uit deze figuur blijkt tevens dat, na de relatief geringere stijging in het midden van de jaren tachtig, de kosten
in de daaropvolgende periode juist relatief sneller gestegen zijn. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor
deze veranderingen in de kostenontwikkeling. Enerzijds waren zowel de inflatie als de bevolkingsgroei in het
midden van de jaren tachtig relatief laag ten opzichte van de jaren daarvoor en daarna. Anderzijds spelen ook
de effecten van de verschillende opeenvolgende beleidsmaatregelen die in deze periode genomen zijn om de
kosten in de gezondheidszorg te beperken een rol. Zo valt de relatief geringe stijging van de totale kosten vanaf
1983 samen met de periode van gematigde groei in de ziekenhuiskosten als gevolg van de invoering van de
ziekenhuisbudgettering. De relatief hoge kostenstijgingen aan het begin van de jaren negentig vallen samen
met uitschieters in de groei van de ziekenhuis- en geneesmiddelenkosten, welke reeds eerder in dit hoofdstuk
zijn besproken. Daarnaast speelt het niet volledig consistent zijn van de gebruikte gegevensreeksen  wellicht4

een rol bij de verklaring van de relatief hoge kostengroei in 1989. Waarschijnlijk is hier sprake van een
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schijneffect. Hoewel elk van deze factoren slechts een mogelijke verklaring geeft voor de geobserveerde
fluctuaties in de ontwikkeling van de totale kosten van de gezondheidszorg nuanceren zij het beeld van de
kostengroei in figuur 3.13 en 3.14 wel. Afgezien van trendmatige ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en
het prijspeil in de gezondheidszorg hebben de geobserveerde uitschieters in de kostengroei waarschijnlijk een
beperkt aantal, duidelijk aanwijsbare oorzaken. Als hiermee rekening wordt gehouden resteert een eenvoudig
maar duidelijk beeld van de groei van de totale kosten van de gezondheidszorg: de nominale kosten nemen
jaarlijks met ongeveer 2 miljard gulden toe.

Bron: CBS (SCP-bewerking) Bron: CBS (SCP-bewerking)

Net als de voorgaande grafieken in dit hoofdstuk geven de figuren 3.13 en 3.14 nominale bedragen weer,
oftewel de kosten van de gezondheidszorg in prijzen van het lopende jaar. Een deel van de nominale
kostenstijging is dus toe te schrijven aan de jaarlijkse prijsstijging van de gezondheidszorg. In figuur 3.15 en
figuur 3.16 zijn derhalve de kostenreeksen uit respectievelijk figuur 3.13 en 3.14 weergegeven gedefleerd met
het prijsindexcijfer voor medische consumptie (basisjaar = 1990) . Deze reële kostenreeksen geven de5

ontwikkeling van de kosten weer indien het algemeen prijspeil in de zorgsector over de beschouwde periode
niet zou zijn veranderd. De resterende kostenontwikkeling in de figuren 3.15 en 3.16 kan derhalve ook 
geïnterpreteerd worden als de ontwikkeling van het volume van de gezondheidszorg. De stijging van de reële
totale kosten blijkt in dit geval minder sterk dan de stijging van de nominale kosten. Desalniettemin is er nog
steeds sprake van een forse stijging.

Bron: CBS Bron: CBS

Het verloop van de stijging van de reële kosten laat echter een ietwat ander beeld zien dan de stijging van de
nominale kosten. De reële kosten lijken sterker te fluctueren van jaar tot jaar dan de nominale kosten. De sterk
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Figuur 3.19 Figuur 3.20

verminderde toename van de nominale kosten in het midden van de jaren tachtig weerspiegelt zich slechts
gedeeltelijk in de stijging van de reële kosten over dezelfde periode. Dit betekent dat de "dip" in figuur 3.14
voor een niet onaanzienlijk deel een gevolg is van een relatief geringere stijging van de prijzen van medische
consumptie in het midden van de jaren tachtig, en in mindere mate van een afnemende groei van de 
zorgconsumptie. Uit figuur 3.17, waar het prijsindexcijfer voor de consumptie van medische zorg en het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zijn weergegeven, blijkt inderdaad dat de prijsstijging omstreeks
1983 afvlakt, om aan het begin van de jaren negentig weer toe te nemen. De laatste jaren lijken de
prijsstijgingen in de gezondheidszorg overigens weer af te vlakken.

Naast prijsstijgingen zijn er ook nog andere oorzaken voor een stijging van de kosten van de gezondheidszorg
aan te wijzen. Een voor de hand liggende oorzaak is de groei van de bevolking. In figuur 3.18 is de omvang
van de Nederlandse bevolking tussen 1972 en 1997 weergegeven, onderverdeeld naar leeftijdscategoriëen. Het
blijkt dat de bevolking gedurende die periode  met ongeveer 2,3 miljoen personen is toegenomen. Het valt op
dat het aantal mensen beneden de 45 jaar over dit tijdvak ongeveer gelijk gebleven is. Het aantal personen in de
hogere leeftijdscategoriëen is daarentegen relatief sterk toegenomen. In figuur 3.19 en 3.20 zijn respectievelijk
de reële totale kosten en de groei van de reële totale kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking
weergegeven. Het blijkt dat de reële kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking sinds 1972 met
de helft zijn toegenomen. Omdat het hier reële kosten betreft betekent dit dat ook de daadwerkelijke
zorgconsumptie per individu gestegen is. Een dergelijke stijging wordt doorgaans toegeschreven  aan een
stijging van de welvaart, die zorgt voor een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg, en aan de
voortschrijdende medische wetenschap, die een steeds grotere verscheidenheid aan behandelmethoden voor een
groeiend aantal aandoeningen mogelijk maakt. Daarnaast speelt ook de sterk veranderende demografie in
Nederland, met een snelle toename van het aantal ouderen een rol. In aanmerking nemend dat ouderen over het
algemeen meer behoefte hebben aan zorg zal een groter aandeel van ouderen in de bevolking leiden tot een
hogere zorgconsumptie per individu. Zoals bij de ziekenhuiskosten reeds is opgemerkt geldt hier dus ook dat
deze toename waarschijnlijk niet evenredig verdeeld is over de totale bevolking.

De stijging van de reële totale kosten per hoofd van de bevolking in figuur 3.20 vertoont op het eerste gezicht 
een nog grilliger verloop dan de stijging van de totale reële kosten. De amplitudes van beide figuren zijn echter
niet met elkaar te vergelijken omdat de schaalverdeling van de verticale as in beide grafieken verschilt. Een
aantal verschillen en overeenkomsten tussen beide grafieken zijn echter wel het vermelden waard. Zo is er
volgens figuur 3.20 tweemaal, in 1975 en 1980, sprake van een daling van de reële totale kosten per hoofd van
de bevolking, dit terwijl de totale reële kosten stijgen. Dit geeft aan dat, hoewel de bevolkingsgroei over het
algemeen een vrij trendmatig verloop kent, het effect van incidentele fluctuaties in de bevolkingsgroei op de
kosten van de gezondheidszorg beslist niet onderschat dient te worden.

Bron: CBS (SCP-bewerking) Bron: CBS (SCP-be werking)

3.6 Samenvatting

De afzonderlijke sectoren in de gezondheidszorg vertonen elk een specifiek patroon in hun historische
kostengroei. Voor groeicijfers die afwijken van de algemene trend binnen een sector, zowel in positieve als



16

negatieve zin, zijn vaak directe oorzaken aan te wijzen in sectorspecifieke beleidsmaatregelen. In de groei van
de totale kosten van de gezondheidszorg zijn de effecten van deze beleidsmaatregelen over het algemeen echter
nauwelijks terug te vinden. Alleen ingrijpende maatregelen in de "grote" sectoren van de gezondheidszorg,
zoals ziekenhuizen en geneesmiddelen, hebben ook hun weerslag op de totale kosten. Daarbij is het
opmerkelijk dat vooral maatregelen die betrekking hebben op het budget van individuele instellingen of op de
prijs van afzonderlijke verstrekkingen een zichtbaar effect hebben op de kostengroei. Meer algemene
beleidsmaatregelen, zoals de macrobudgettering voor medisch specialisten, hebben doorgaans geen effect op de
kosten. 

Een duidelijk effect van de AEB-regeling is in de hier beschouwde kostenreeksen niet direct aanwijsbaar. De
jaarlijkse stijging van de ziekenhuiskosten is in 1997 nauwelijks afgenomen en de kostenstijging van genees-,
verband- en hulpmiddelen is zelfs fors toegenomen. Alleen de kosten van vrijgevestigde medisch specialisten
zijn gedaald in 1997. Dit zou een gevolg kunnen zijn van verminderd gebruik als gevolg van de invoering van
de AEB-regeling. Het feit dat de nominale totale kosten van de gezondheidszorg in 1997 zelfs meer zijn
toegenomen dan in het voorgaande jaar geeft echter aan dat een mogelijk effect van de AEB-regeling op de
kosten van de zorg volledig teniet wordt gedaan door prijsstijgingen in de zorgsector. 



 Zie Judge et al. of Bowerman & O' Connell voor een inleiding in het gebruik en de eigenschappen van dit6

type model.
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4. Modelspecificatie en schattingsresultaten

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 zijn macro-kostenreeksen beschreven voor de drie belangrijkste sectoren in de gezondheidszorg
die te maken hebben met de AEB-regeling. Daarnaast is ingegaan op de mogelijke oorzaken van de
waargenomen ontwikkelingen in deze reeksen. Uitgaande van deze analyses worden in dit hoofdstuk
modelvergelijkingen voor de verschillende kostenreeksen gespecificeerd die vervolgens geschat worden. Deze
modelvergelijkingen vormen de basis voor de statistische toetsing van het effect van de AEB-regeling op de
kosten van de gezondheidszorg. 

4.2 Methodologie

Tijdreeksgegevens kunnen op verschillende manieren worden gemodelleerd. Enerzijds zijn er de modellen
waarin het niveau of de groei van een reeks per tijdseenheid wordt verklaard uit andere variabelen. Dit type
tijdreeksmodel verschilt nauwelijks van het standaard lineaire regressiemodel. Wel kunnen er bij de
modelspecificatie problemen optreden die specifiek samenhangen met het gebruik van tijdreeksgegevens, zoals
autocorrelatie in de storingstermen. Anderzijds is ook enkelvoudige tijdreeksanalyse een veel gebruikt
instrument. De bekendste toepassing binnen deze klasse van modellen is het autoregressieve model. In dit type
model wordt het niveau van een tijdreeksvariabele op een bepaald tijdstip verklaard uit de niveaus van diezelfde
reeks in het verleden. Gedeeltelijk identiek aan, en vaak in samenspel gebruikt met het autoregressieve model is
het moving average model. In dit type model wordt een tijdreeks opgevat als de gewogen som van een reeks
willekeurige storingen, ook wel witte ruis genoemd. De overeenkomst tussen autoregressieve en moving
average modellen ligt in de gedeelde veronderstelling dat de beschouwde reeks voortkomt uit een stochastisch
proces: een oneindige reeks willekeurige variabelen. Het modelleren van de tijdreeks komt in dit geval neer op
vinden van terugkerende patronen in dit stochastische proces. Anders dan bij het standaard regressiemodel
wordt er dus niet uitgegaan van een onderliggende economische relatie die gemodelleerd wordt, maar bepaalt
de informatie die in de data aanwezig is de vorm van het model . Deze modellen zijn vooral geschikt voor het6

modelleren van tijdreeksvariabelen die een cyclisch gedrag vertonen en het voorspellen van deze variabelen op
de korte termijn. Voor het modelleren van macro-economische kostenreeksen in de gezondheidszorg blijken zij
in de praktijk op technische gronden echter vaak ongeschikt. Dit komt door het ontbreken van duidelijke
cyclische patronen in de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg, met name op geaggregeerd niveau. In
hoofdstuk 3 is reeds gebleken dat met name de totale kosten een vrijwel constante groei kennen. De
waargenomen afwijkingen van de gebruikelijke jaarlijkse kostengroei zijn stuk voor stuk het gevolg van
incidentele beleidsmaatregelen. Het standaard lineaire regressie-model lijkt dan ook het meest geschikt om het
niveau van de kosten van de gezondheidszorg te modelleren.

Daarbij is het allereerst noodzakelijk om op te merken dat de in dit onderzoek gebruikte modelvergelijkingen
strikt genomen geen kostenfuncties zijn. Macro-economische kostenfuncties zijn in het algemeen moeilijk te
schatten vanwege de onvermijdelijke collineariteit van de verklarende variabelen. De ontwikkeling van het
merendeel van deze variabelen is immers in hoge mate trendmatig. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge
correlaties tussen de verklarende variabelen dermate hoog zijn dat het in de praktijk onmogelijk is om de
specifieke effecten van afzonderlijke variabelen te onderscheiden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is
het a priori vastleggen van de effecten van een aantal verklarende variabelen. De effecten van de resterende
variabelen kunnen in dat geval makkelijker geïdentificeerd worden. De accuraatheid van deze methode hangt
echter sterk af van de plausibiliteit van de gemaakte aannamen over de effecten die niet geschat worden. De
methode die hier gebruikt is bestaat uit een meer statistische aanpak van het probleem. In plaats van het
schatten van een expliciete kostenfunctie wordt enkel een (lineaire) statistische relatie tussen kosten en een
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aantal verklarende variabelen verondersteld, zonder uit te gaan van een specifieke onderliggende economische
relatie. De modelvergelijkingen zijn hierdoor echter niet meer te interpreteren als kostenfuncties in de
economische betekenis, omdat er geen sprake is van een multiplicatief verband tussen enerzijds variabelen die
samenhangen met het prijsniveau van de zorg, en anderzijds variabelen die van invloed zijn op het zorgvolume.

De lineaire regressiemodellen die in dit hoofdstuk gebruikt worden vallen verder uiteen in twee categorieën.
Enerzijds zijn macro-modellen gespecificeerd die betrekking hebben op de zorgsector als geheel. Anderzijds
gaat het om modellen voor de kosten van afzonderlijke sectoren in de gezondheidszorg. Kosten- en
volumereeksen voor de zorgsector als geheel zijn in hoge mate geaggregeerd waardoor de effecten van
sectorspecifieke beleidsmaatregelen vaak niet te onderscheiden zijn. Voor de kostenreeksen per sector is dit
minder het geval. Bij de modelspecificatie is er daarom voor gekozen om ingrijpende sectorspecifieke
maatregelen wel op te nemen in de sectormodellen, maar niet in de modellen voor de gezondheidszorg als
geheel. Hierop is één uitzondering gemaakt: in 1990 is er zowel sprake van een breuk in de kostenreeks voor
ziekenhuizen, een fors effect van het afschaffen van de medicijnknaak en het begin van ongecontroleerde
kostenstijgingen voor specialisten als gevolg van de invoering van de macrobudgettering. Het effect van al deze
maatregelen tezamen is dermate groot dat het niet corrigeren hiervoor in de macromodellen voor de zorgsector
als geheel een correcte specificatie van deze modellen onmogelijk maakt. Daarnaast is in de sectormodellen
geen jaarlijkse trend opgenomen. Het corrigeren voor sectorspecifieke beleidsmaatregelen met behulp van
dummy-variabelen haalt namelijk een groot deel van de dynamiek uit de kostenreeksen. Indien er in dat geval
een trend-variabele wordt opgenomen is met name het effect van de bevolkingsgroei, die zelf een vrij
trendmatige ontwikkeling vertoont, niet meer te meten. Ook de parameterschatting voor de trendvariabele zelf
is in dat geval nauwelijks meer te interpreteren. Bij het model voor de totale kosten speelt dit probleem niet,
juist omdat het model niet structureel voor ingrijpende beleidsmaatregelen gecorrigeerd wordt.

Voor alle modelvergelijkingen, met uitzondering van het model voor het totale volume, wordt in principe
gebruik gemaakt van een regressievergelijking van de volgende vorm:

waarin het subscript t staat voor het betreffende jaar (1972 tot en met 1997), de voor de
modelparameters, en de  voor de storingsterm. Zoals vermeld worden in de sectormodellen geen
trendfactoren opgenomen. Voor deze modelvergelijkingen geldt dus . Beleidsmaatregelen worden
gedefinieerd als dummy-variabelen: discrete variabelen die de waarde 1 hebben in jaren dat de betreffende
maatregel van kracht is, en de waarde 0 in overige jaren. In de modelvergelijking betekent dit dat de constante
term in de jaren waarin een beleidsmaatregel van kracht is naar boven of naar beneden kan worden aangepast.
De bijbehorende parameterschatting , waarbij het subscript i staat voor beleidsmaatregel i, is dus een maat
voor het gemiddelde effect van de betreffende maatregel op het kostenniveau over de jaren dat hij van kracht
was. Hetzelfde geldt voor de "jaardummy 1997" en de bijbehorende modelparameter . Deze parameter geeft
aan in hoeverre de kostenontwikkeling in 1997 afwijkt van de gebruikelijke kostenontwikkeling. Voor zover de
AEB-regeling in 1997 van invloed is op de kosten van de gezondheidszorg komt dit dus tot uitdrukking in de
parameter .

De keuze voor de overige verklarende variabelen is gebaseerd op een aantal overwegingen. Zoals in hoofdstuk 3
reeds is opgemerkt worden nominale kostenreeksen beschouwd bij gebrek aan, voor de vraagstelling in dit
onderzoek, bruikbare gegevens over prijzen en volumes op macro-niveau. Om rekening te houden met de effect
van inflatie op de nominale kosten wordt daarom het prijsindexcijfer voor medische consumptie opgenomen als
verklarende variabele. Als indicatoren voor het zorgvolume is gekozen voor de bevolkingsomvang en het
percentage 45-plussers. De bevolkingsomvang kan in dit geval opgevat worden als een maat voor het aantal
potentiële patiënten dat van de gezondheidszorg gebruik kan maken. Het percentage 45-plussers is een maat
voor de "kwaliteit" van het potentiële patiëntenbestand. Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat
ouderen over het algemeen meer behoefte aan zorg hebben dan jongeren. Het onderscheiden van meerdere
leeftijdscategoriëen zou overigens meer recht doen aan het onderzoek van dit "vergrijzingseffect". Door het
kleine aantal waarnemingen waarmee de schattingen moeten worden uitgevoerd (26 observaties) kunnen echter
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slechts een beperkt aantal verklarende variabelen in het model opgenomen worden. Daarnaast blijkt met name
de ontwikkeling van het aantal personen in de hogere leeftijdscategoriëen vrij trendmatig te verlopen, wat het
vinden van een effect op de kosten onwaarschijnlijk maakt. Het percentage 45-plussers als indicator voor
demografische ontwikkeling is in dit geval een adequaat compromis. Daarbij moet wel aangetekend worden dat
deze variabele met name het cohort-effect van de geboortegolf vlak na de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Tot
slot is ervoor gekozen om in alle modelvergelijkingen in principe dezelfde variabelen op te nemen om de
resultaten onderling vergelijkbaar te maken. 

De schattingsresultaten worden in paragraaf 4.3 per modelvergelijking gepresenteerd. Naast de
schattingsresultaten voor de modelparameters wordt voor elke geschatte coëfficiënt ook een
betrouwbaarheidsinterval gegeven. Dit interval geeft met een bepaalde zekerheid (in dit geval 95 procent) aan
tussen welke grenzen de werkelijke waarde van de betreffende modelparameter ligt. Deze kan dus in principe
gelijk zijn aan alle waarden die binnen het betrouwbaarheidsinterval liggen. De parameter(punt)schatting geeft
slechts het middelpunt van het betrouwbaarheidsinterval weer.

4.3 Schattingsresultaten

4.3.1 Totale kosten en volume

In tabel 4.1 zijn de schattingsresultaten van het macro-model voor de totale nominale kosten van de
gezondheidszorg weergegeven. Het blijkt dat er drie duidelijke oorzaken voor de jaarlijkse kostengroei
aangewezen kunnen worden: de bevolkingsgroei, de vergrijzing en prijsstijgingen in de gezondheidszorg. Deze
variabelen hebben stuk voor stuk een significant positief effect op de macro-kosten van de zorg, zoals verwacht
werd. 

Tabel 4.1 Schattingsresultaten model totale nominale kosten 

Model en verklarende variabelen Parameterschatti
ng 95% betrouwbaarheidsinterval Soort variabele

Totale nominale kosten Ondergrens Bovengrens
Constante -245415 -355623 -135207 Constante**

Jaarlijkse trendontwikkeling -496.16 -1009.93 17.61 Lineaire trend

Bevolkingsomvang 14.06** 4.15 23.96 Aantal personen
in duizendtallen

Aandeel 45-plussers 2094.66** 1247.42 2941.91 Percentage
in bevolking  
Algemeen prijspeil 165.64** 74.53 256.75 Prijsindexcijfer:
 medische zorg   basisjaar 1990
Dummy periode 2569.38** 1656.56 3482.21 Dummy vanaf 1990
1990-1997  
Effect 1997 810.85 -365.51 1987.21 Dummy in 1997

signifcant op 5% niveau**

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Verder lijkt de trendmatige autonome kostenontwikkeling in de gezondheidszorg, na correctie voor overige
factoren, negatief te zijn. Dit effect is echter niet significant, wat betekent dat bijvoorbeeld een positieve
kostengroei op basis van deze parameterschatting ook niet uitgesloten kan worden. De dummy voor de periode
1990-1997 moet, zoals in de vorige paragraaf is opgemerkt, opgevat worden als een correctieterm voor
reeksbreuken en uitzonderlijke uitschieters in de kostengroei. De interpretatie van de, overigens significante,
parameterschatting voor deze variabele is daarom vrij ingewikkeld. Naast een breuk in de kostenreeks voor
ziekenhuizen zijn de belangrijkste oorzaken voor de kostenstijging het afschaffen van de medicijnknaak en het
invoeren van de macrobudgettering voor specialisten. Omdat dit geen van allen prijsmaatregelen zijn
representeert de dummy vooral volume-effecten. 

Tot slot resteert het effect van de AEB-regeling voor ziekenfondsverzekerden. Dit effect is gemodelleerd door
het opnemen van een dummy-variabele voor 1997 in het model. Omdat het hier een dummy voor slechts één



 Zie Ras & van Tulder, 1995.7

 Zie Judge et al., hoofdstuk 11, voor een beschrijving van de SUR-methode.8
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jaar betreft geeft de bijbehorende parameterschatting het verschil tussen de gerealiseerde en de door het model
voorspelde kosten voor 1997 weer. Dit verschil kan opgevat worden als het gezamenlijke effect op de kosten
van de gezondheidszorg van alle beleidsmaatregelen die in dat jaar genomen zijn. Het effect van de AEB-
regeling maakt hier derhalve ook deel van uit. Het positieve teken van de parameterschatting voor deze
variabele suggereert dat de macro-kosten in 1997 meer gestegen zijn dan op grond van het model verwacht
mocht worden. Dit zou betekenen dat de AEB-regeling zelfs een averechts effect heeft gehad op de kosten van
de gezondheidszorg. Het betrouwbaarheidsinterval bij het geschatte effect van de AEB-regeling nuanceert dit
beeld echter aanmerkelijk. Het blijkt in dit model op het niveau van de totale kosten statistisch niet mogelijk te
zijn om een onderscheid te maken tussen een kostendaling van 300 miljoen en een kostenstijging van 2 miljard
gulden. Zo de voorspelde kostendaling van 90 miljoen  als gevolg van de AEB-regeling al zou zijn opgetreden7

is dit effect dus te klein om op macro-niveau te kunnen worden gemeten.

In tabel 4.2 zijn de schattingsresultaten bij het model voor het totale zorgvolume weergegeven. In dit model
worden de totale reële kosten als afhankelijke variabele genomen. Een nominale kostenstijging is immers het
gevolg van een toename in ofwel de hoeveelheid zorg die geconsumeerd wordt, ofwel de prijs van die zorg.
Indien de nominale kosten per jaar worden gedeeld door de prijs resteert dus het effect van een toename in het
zorgvolume. Overigens wordt hiervoor geen gebruik gemaakt van expliciete prijzen, maar van een
prijsindexcijfer. Het volumecijfer dat hierdoor verkregen wordt is dus slechts tot op een constante schaalfactor
gelijk aan het werkelijke volumecijfer. Overigens geldt ook hier de in het vorige hoofdstuk gemaakte
opmerking over het feit dat de termen "prijs" en "volume" op macro-economisch niveau nauwelijks te
interpreteren zijn.

Tabel 4.2 Schattingsresultaten model totale reële kosten c.q. volume

Model en verklarende variabelen Parameterschatti
ng 95% betrouwbaarheidsinterval Soort variabele

Totale reële kosten 
c.q. volume Ondergrens Bovengrens

Constante -817.76 -1430.38 -205.15 Constante**

Jaarlijkse trendontwikkeling -0.33 -4.42 3.77 Lineaire trend

Bevolkingsomvang 0.05** 0.01 0.10 Aantal personen
in duizendtallen

Aandeel 45-plussers 12.33** 7.07 17.59 Percentage
in bevolking
Dummy periode 25.02** 16.79 33.25 Dummy vanaf 1990
1990-1997 
Effect 1997 1.63 -9.93 13.20 Dummy in 1997

significant op 5% niveau**

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

De effecten van de verklarende variabelen op het totale volume zijn verder identiek aan de effecten in het model
voor de totale nominale kosten. Het volume blijkt significant positief af te hangen van het aantal potentiële
zorgconsumenten (de bevolkingsomvang) en de toename van het percentage ouderen in de bevolking. De AEB-
regeling heeft daarnaast ook geen significant effect op het totale zorgvolume.

4.3.2 Ziekenhuizen

In tabel 4.3 zijn de schattingsresultaten bij het sectormodel voor de nominale kosten van ziekenhuizen
weergegeven. Deze modelvergelijking is simultaan geschat met de sectormodellen voor geneesmiddelen en
specialisten in tabel 4.4 en 4.5 door middel van een Seemingly Unrelated Regression . Deze methode geeft8

betrouwbaardere parameterschattingen als de storingstermen van de verschillende regressievergelijkingen in
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dezelfde periode gecorreleerd zijn. Een dergelijke correlatie is hier op te vatten als het effect van onmeetbare of
ongeobserveerde factoren op de gemeenschappelijke kostenvergelijkingen. 

Uit de schattingsresultaten blijkt dat, zoals verwacht, het prijspeil in de gezondheidszorg en het percentage
ouderen een significant positieve invloed op de ziekenhuiskosten hebben. Dit geldt daarentegen niet voor de
bevolkingsomvang. Hier spelen waarschijnlijk een aantal verschillende factoren een rol. Enerzijds verblijven
patiënten gemiddeld steeds korter in het ziekenhuis, waardoor de kosten per opname afnemen. Anderzijds
neemt de bevolkingsomvang wel toe, waardoor het aantal ziekenhuisopnamen stijgt. Als het aantal opname-
dagen hierdoor per saldo gelijk blijft vormt dit een mogelijke verklaring voor de insignificantie van de
bevolkingsomvang. Daarnaast bestaan ziekenhuiskosten voor een groot deel uit kosten voor huisvesting,
personeel en medische apparatuur. De marginale kosten van het gebruik van deze voorzieningen zijn in dat
geval nauwelijks van invloed op de totale kosten. Het is dan ook niet onaannemelijk dat netto-effect van de
bevolkingsomvang op de ziekenhuiskosten inderdaad nihil is, zoals blijkt uit het model.

Tabel 4.3 Schattingsresultaten model nominale kosten ziekenhuizen 

Model en verklarende variabelen Parameterschatti
ng 95% betrouwbaarheidsinterval Soort variabele

Kosten ziekenhuizen Ondergrens Bovengrens
Constante -15242 -32494 2010 Constante
Bevolkingsomvang -0.92 -2.94 1.10 Aantal personen

 in duizendtallen
Aandeel 45-plussers 848.25 509.70 1186.80 Percentage
in bevolking

**

Algemeen prijspeil 138.50 105.95 171.05 Prijsindexcijfer:
 medische zorg  basisjaar 1990

**

Invoering ziekenhuis-- -354.54 -630.91 -78.17 Dummy vanaf 1983
budgettering in 1983

**

Nieuw rekening-schema 739.29 371.12 1107.46 Dummy vanaf 1990
in 1990

**

Effect 1997 184.88 -323.83 693.59 Dummy in 1997

significant op 5% niveau**

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Met betrekking tot de effecten van beleidsmaatregelen kan geconcludeerd worden dat de invoering van de
ziekenhuisbudgettering inderdaad heeft geleid tot een significante daling in de kosten van ziekenhuizen. Het
effect van de reeksbreuk in 1990 is daarnaast ongeveer twee keer zo groot als verwacht mocht worden.
Kennelijk corrigeert de betreffende dummy-variabele dus ook nog voor enkele andere, niet te identificeren,
veranderingen. Een effect van de AEB-regeling op de ziekenhuiskosten tenslotte kan niet gevonden worden.
Enerzijds speelt hier weer het feit dat het verwachte effect van de regeling ten opzichte van de totale
ziekenhuiskosten dermate klein is dat het in een macro-analyse niet onderscheiden kan worden. Anderzijds
zorgt het vaste karakter van de ziekenhuiskosten ervoor dat een significant effect van de AEB-regeling ook niet
echt te verwachten valt. 

4.3.3 Genees-, verband- en hulpmiddelen

In tabel 4.4 zijn de schattingsresultaten bij het sectormodel voor de nominale kosten van de genees-, verband-
en hulpmiddelen weergegeven. De bevolkingsgroei en vergrijzing hebben het verwachte, significant positieve
effect op de kosten van deze voorziening. Het effect van het algemeen prijspeil op de kosten van de
geneesmiddelen is echter significant negatief. Dit betekent echter niet dat een stijging van de
geneesmiddelenprijzen leidt tot een kostendaling. Dat is immers per definitie onmogelijk. Eerder geeft dit effect
aan dat de prijzen van geneesmiddelen zich tegengesteld ontwikkelen aan het algemeen prijspeil in de
gezondheidszorg. Waar dit algemene prijspeil stijgt zouden de geneesmiddelenprijzen dus eerder een dalende
tendens moeten vertonen. Het lijkt plausibel dat dit, sinds de invoering van het GVS en recentelijk de WGP,
gecombineerd met concrete algemene prijsdalingen gedurende de jaren '90, inderdaad het geval is. 
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Tabel 4.4 Schattingsresultaten model nominale kosten genees-, verband en hulpmiddelen

Model en verklarende variabelen Parameterschatti
ng 95% betrouwbaarheidsinterval Soort variabele

Kosten genees, verband- en
hulpmiddelen Ondergrens Bovengrens

Constante -49683 -56678 -42688 Constante**

Bevolkingsomvang 2.47 1.55 3.39 Aantal personen**

in duizendtallen
Aandeel 45-plussers 643.40 469.18 817.63 Percentage
in bevolking

**

Algemeen prijspeil -34.43 -49.20 -19.67 Prijsindexcijfer:
medische zorg  basisjaar 1990

**

Effect  medicijnknaak -88.57 -192.19 15.06 Dummy vanaf 1983 
tot en met 1989

Medicijnen in AWBZ 339.89 190.12 489.67 Dummy vanaf 1992 **

tot en met 1995
Effect 1997 68.65 -216.98 354.28 Dummy in 1997

significant op 5% niveau**

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Het effect op de kosten van de eigen bijdrage voor medicijnen die van kracht was tussen 1983 en 1989, de
zogenoemde medicijnknaak, blijkt niet significant te zijn. De tijdelijke financiering van de medicijnen door de
AWBZ blijkt echter een forse significante kostenstijging tot gevolg te hebben gehad. Zoals in hoofdstuk 3 is
opgemerkt is dit vooral een gevolg van het zichtbaar worden van geneesmiddelenverstrekkingen die voorheen
niet vergoed, en daarmee ook niet waargenomen werden. Een effect van de AEB-regeling tenslotte kan ook
voor genees- verband- en hulpmiddelen niet gevonden worden. Ook in dit geval is dat vooral een
meetbaarheidsprobleem. De onzekerheidsmarge voor het AEB-effect bedraagt in dit model ongeveer 300
miljoen gulden, zowel naar boven als naar beneden. Deze marge is bijna drie keer zo groot als het verwachte
totale effect van de AEB-regeling.

4.3.4 Vrijgevestigde specialisten

In tabel 4.5 zijn schattingsresultaten bij het sectormodel voor de nominale kosten van vrijgevestigde
specialisten weergegeven. De vergrijzingsfactor en het algemeen prijspeil hebben een significant positief effect
op de kosten van specialisten, zoals verwacht. De bevolkingsomvang lijkt daarentegen geen significante invloed
op de kosten te hebben.

Tabel 4.5 Schattingsresultaten model nominale kosten vrijgevestigde specialisten 

Model en verklarende variabelen Parameterschatti
ng 95% betrouwbaarheidsinterval Soort variabele

Kosten specialisten Ondergrens Bovengrens
Constante -4594 -7239 -1949 Constante**

Bevolkingsomvang 0.07 -0.31 0.45 Aantal personen
 in duizendtallen

Aandeel 45-plussers 128.61 46.50 210.73 Percentage**

in bevolking

Algemeen prijspeil 16.74 11.18 22.29 Prijsindexcijfer:
 basisjaar 1990

**

medische zorg

Effect  macro-budgettering (VPA) 63.95 23.01 104.89 Dummy vanaf 1990**

tot en met 1995
Effect tariefkorting -304.52 -383.58 -225.46 Dummy vanaf 1993**

Effect 1997 -107.77 -196.02 -19.51 Dummy in 1997**

significant op 5% niveau**

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Een ander opmerkelijk effect is dat van de macro-budgettering die het gevolg was van het VPA. Deze macro-
budgettering was ruwweg van kracht tussen 1990 en 1995 en heeft gezorgd voor een significante kostenstijging
omdat de belangen van de individuele specialist niet overeenkwamen met de doelstelling van kostenbeheersing
op macro-niveau. Gedurende 1995 en 1996 is geleidelijk overgegaan op budgettering per ziekenhuis. De micro-
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macro tegenstelling is daarmee grotendeels verdwenen. Het effect van de tariefkorting in 1993 is opgenomen
omdat het hier een structurele wijziging in het niveau van de specialistenkosten betrof, zoals ook blijkt uit de
significantie van de parameterschatting.

Anders dan voor de overige sectoren lijkt er voor de specialisten wel een effect van de AEB-regeling op te
treden. Er is in 1997 in elk geval sprake van een significante daling in de nominale kosten. Het is echter de
vraag of dit effect volledig op rekening van de AEB-regeling geschoven kan worden; ongetwijfeld spelen ook
de lokale initiatieven en de voortgaande integratie van ziekenhuis en specialist hierbij een rol.

4.3.5 Simultaniteit in de kostenontwikkeling

Voor de volledigheid is in tabel 4.6 de samenhang in de kostenontwikkeling van de verschillende sectoren in de
gezondheidszorg weergegeven. Specifiek betreft het hier de correlatiematrix van de residuen uit de
modelvergelijkingen voor de afzonderlijke sectoren die simultaan geschat zijn. Deze correlaties geven de
verbanden tussen de niet-verklaarde variatie in de modellen voor de afzonderlijke kostenreeksen weer. Het is
gebruikelijk om deze correlaties te interpreteren als de effecten van niet-meetbare en ongeobserveerde factoren
die van invloed zijn op beide kostenreeksen waarop de correlatiecoëfficiënt betrekking heeft. Omdat er in dit
geval echter een duidelijk causaal verband bestaat tussen de zorgvoorzieningen waarop de sectormodellen
betrekking hebben kunnen de correlaties ook geïnterpreteerd worden als de invloed die de kostenontwikkeling
in de ene sector heeft op de kostenontwikkeling in de andere sector. Inderdaad zijn er duidelijke invloeden naar
causaal verband waar te nemen, wat tot uiting komt in het gezamenlijk significant zijn van de geschatte
correlaties . Dit vormt tevens de rechtvaardiging voor de gebruikte schattingsmethode.9

Tabel 4.6 Samenhang nominale kostenontwikkeling tussen de verschillende sectorena

Sector Ziekenhuizen Geneesmiddelen Specialisten
Ziekenhuizen 1.00 0.25
Geneesmiddelen 1.00
Specialisten 0.54 0.28 1.00

Correlatiematrix van de residuen uit de SUR-schattingen naar causaal verbanda

Bron: CBS (SCP-bewerking)   

Met name het effect van de specialisten op de ziekenhuiskosten is opmerkelijk groot, zij het niet onverwacht.
Ziekenhuizen en specialisten hebben daarnaast alletwee een ongeveer gelijke invloed op de kosten van genees-,
hulp- en verbandmiddelen. Merk overigens op dat het hier om geneesmiddelenkosten gaat die gemaakt worden
die niet onder het ziekenhuisbudget vallen. Het geobserveerde effect wordt dus grotendeels veroorzaakt door
overname door de huisarts van tijdens de ziekenhuisbehandeling voorgeschreven medicatie.

4.4 Samenvatting

In de voorgaande paragraaf zijn een aantal macro-economische modellen besproken die elk op meer of minder
geaggregeerd niveau de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg sinds het begin van de jaren zeventig
beschrijven. Het doel van deze modellen was het opstellen van een raamwerk waarbinnen het effect van de
AEB-regeling voor ziekenfondsverzekerden op de kosten van de zorg kon worden getoetst. In vrijwel alle
gevallen, behalve bij de sector vrijgevestigde medisch specialisten, zijn geen aanwijzingen voor  effecten van
deze regeling op het niveau van de kosten te vinden. Bij de vrijgevestigde specialisten is het bovendien
twijfelachtig of de geobserveerde significante kostendaling in 1997 wel toegeschreven kan worden aan de AEB-
regeling.

De belangrijkste reden voor het niet vinden van enig significant effect ligt in het feit dat kleinschalige
financiële beleidsmaatregelen vaak volstrekt in het niet vallen bij de totale kosten van de gezondheidszorg. Het
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beoogde effect van de AEB-regeling, een besparing van 110 miljoen gulden op de totale kosten van de
gezondheidszorg, bedraagt bijvoorbeeld minder dan 2 promille van de kosten in 1997. Daarnaast hebben
macro-economische tijdreeksmodellen, door het geaggregeerde niveau van de data en het kleine aantal
waarnemingen dat doorgaans beschikbaar is, relatief grote statistische onbetrouwbaarheidsmarges. Uit tabel 4.1
blijkt bijvoorbeeld dat modelvoorspellingen van het totale kostenniveau die tot 1,1 miljard boven of beneden de
gerealiseerde kosten in 1997 liggen statistisch gezien niet van elkaar te onderscheiden zijn. Ten opzichte van
de totale kosten van 60,5 miljard gulden is dit evenwel slechts een onbetrouwbaarheidsmarge van minder dan 4
procent. Niettemin valt een besparing op de kosten van de gezondheidszorg van 2 promille hierbij volledig in
het niet. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de effecten van beleidsmaatregelen op macro-economisch
niveau niet te meten zijn. Slechts voor zeer ingrijpende en structurele beleidswijzigingen kan op sector-niveau
een significant effect teruggevonden worden. 
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5. Conclusies

In paragraaf 2.3 zijn een aantal concrete onderzoeksvragen gesteld met betrekking tot de effecten van de
invoering van de AEB-regeling voor ziekenfondsverzekerden op de totale kosten van de gezondheidszorg. In de
hoofdstukken 3 en 4 zijn vervolgens macro-analyses uitgevoerd om deze vragen te kunnen beantwoorden. De
belangrijkste conclusies uit deze analyses worden hier per onderzoeksvraag samengevat.

Vraag 1a: Hoe veranderen de macro-kosten per zorgvorm als gevolg van de Algemene Eigen
Bijdrageregeling?

Deze vraag is onderzocht voor de drie belangrijkste zorgvormen waarvoor macro-gegevens beschikbaar zijn en
waarop de AEB-regeling van toepassing is, te weten de kosten van ziekenhuizen, genees- verband- en
hulpmiddelen en vrijgevestigde medisch specialisten. Op basis van de kostenontwikkelingen tussen 1972 en
1997 is voor elk van deze sectoren een macro-kostenfunctie geschat. Het effect van de AEB-regeling is
vervolgens getoetst door te kijken of er in 1997 een trendbreuk in de kostenontwikkeling optreedt. Het optreden
van een trendbreuk is echter niet zondermeer toe te schrijven aan de AEB-regeling. Zoals in de voorgaande
hoofdstukken is gebleken is de financierings- en kostenstructuur van de gezondheidszorg dermate complex dat
een macro-economische analyse ten hoogste kan leiden tot de conclusie dat er een verandering in de
kostenontwikkeling is opgetreden. Specifieke oorzaken, met name waar het veranderingen in het gedrag van
zorgconsumenten en zorgaanbieders betreft, zijn alleen op het niveau van individuen en instellingen vast te
stellen.

Voor de ziekenhuissector en de sector genees-, verband- en hulpmiddelen blijkt er geen sprake te zijn van een
trendbreuk in de kostenontwikkeling. Dat wil niet zondermeer zeggen dat de AEB-regeling geen effect heeft
gehad op het kostenniveau in deze sectoren. Eerder is de conclusie op zijn plaats dat de (potentiële) omvang
van het effect dermate klein is ten opzichte van de overige invloeden op de kosten in het betreffende jaar in
deze sectoren dat dit effect op macro-economisch niveau statistisch niet te onderscheiden is.

Bij de sector vrijgevestigde medisch specialisten is er daarentegen wel sprake van een significante daling van
de nominale kosten in 1997. De kostendaling in deze sector bedraagt ongeveer 108 miljoen gulden ten opzichte
van het geraamde kostenniveau in 1997. Dit is mogelijkerwijs het gevolg van een verminderd gebruik van
specialistische hulp als gevolg de AEB-regeling. Er bestaan echter ook andere mogelijke verklaringen voor
deze kostendaling, zoals het effect van de budgettering per ziekenhuis die sinds enkele jaren van kracht is of
een strikter doorverwijzingsbeleid door huisartsen in het kader van de poortwachtersfunctie. Een precieze
oorzaak voor de waargenomen kostendaling kan op macro-economisch niveau niet aangewezen worden. Micro-
economisch onderzoek naar het gebruik, het doorverwijzingsbeleid, de tariefstructuur en het declaratiegedrag
van medisch specialisten geeft hierover meer uitsluitsel. Het valt echter niet uit te sluiten dat de AEB-regeling
verantwoordelijk is voor tenminste een deel van de kostendaling.

Vraag 1b: Hoe veranderen de totale macro-kosten van de zorg als gevolg van de invoering van de
Algemene Eigen Bijdrageregeling?

Voor de ziekenhuissector en de genees-, verband- en hulpmiddelen is reeds geconcludeerd dat het potentiële
effect van de AEB-regeling in verhouding tot de kosten in deze sectoren te klein is om op macro-economisch
niveau gemeten te kunnen worden. De totale kosten van de gezondheidszorg zijn ruim twee keer zo hoog als de
kosten in deze sectoren samen. Voor de totale macro-kosten van de zorg geldt dan ook dezelfde conclusie: de
geraamde kostendaling als gevolg van de AEB-regeling is te klein (minder dan 2 promille van de totale
gerealiseerde kosten in 1997) om op macro-economisch niveau statistisch onderscheiden te kunnen worden.
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Vraag 2: Treedt er, als gevolg van de Algemene Eigen Bijdrageregeling, een daling op in het
zorgvolume? 

Voor het totale zorgvolume geldt dezelfde conclusie als voor de totale kosten. De kosten zijn immers
grotendeels rechtstreeks gerelateerd aan het gebruik, met uitzondering van de zorgsectoren waarin de
vergoeding van zorgverleners een abonnementenstructuur heeft zoals bijvoorbeeld de huisartsenzorg voor
ziekenfondsverzekerden. Niettemin kan ook voor het totale zorgvolume geconcludeerd worden dat het effect
van de AEB-regeling op macro-economisch niveau te klein is om onderscheiden te worden. Deze conclusie
geldt niet zondermeer op het niveau van de individuele zorgsectoren. De geobserveerde significante
kostendaling bij vrijgevestigde medisch specialisten is wellicht een gevolg van een verminderd gebruik. In deze
sector is er dus mogelijkerwijs wel sprake van een daling van het zorgvolume als gevolg van de AEB-regeling.

Vraag 3: Hoe verhouden de incidentele en structurele uitvoeringskosten van de Algemene Eigen
Bijdrageregeling zich tot de verandering in de macro-kosten van de zorg als gevolg van deze
regeling?

De uitvoeringskosten van de AEB-regeling bedragen 110 miljoen gulden in 1997, waarvan 50 miljoen gulden
een structureel en 60 miljoen gulden een incidenteel karakter hebben. Zoals vermeld kan op het niveau van de
totale kosten van de gezondheidszorg niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een kostendaling. Op het
niveau van de individuele zorgsectoren is er sprake van een significante kostendaling bij de vrijgevestigde
medisch specialisten van ongeveer 100 miljoen gulden. Onder het eerder gemaakte voorbehoud bij het volledig
toerekenen van deze kostendaling aan de AEB-regeling kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de macro-
kosten van de regeling in het eerste jaar dat deze regeling van kracht is ongeveer gelijk zijn aan de macro-
opbrengsten. De opbrengsten komen in dit geval echter volledig voor rekening van één sector. Eenzelfde
opbrengst had derhalve wellicht ook gerealiseerd kunnen worden met een minder complexe regeling, tegen
aanmerkelijk minder kosten.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat de macro-economische effecten van de AEB-regeling niet met
zekerheid vast te stellen zijn. De geobserveerde kostendaling bij medisch specialisten kan in dat opzicht zelfs
niet eens met zekerheid als een gevolg van deze regeling worden aangemerkt. De belangrijkste oorzaak
hiervoor is, dat de verwachte kosteneffecten als gevolg van de regeling erg klein zijn in verhouding tot de totale
kosten van de gezondheidszorg: minder dan twee promille van de gerealiseerde kosten in 1997.  De kostengroei
als gevolg van demografische ontwikkelingen en inflatie is op macro-niveau al vele malen groter dan het effect
van de, in financieel opzicht relatief kleinschalige, AEB-regeling. De stijging van de totale nominale kosten
van de gezondheidszorg bedraagt structureel ongeveer 2 miljard gulden per jaar. Bijna 75 procent van dit
bedrag komt voor rekening van deze factoren, die grotendeels autonoom zijn. De resterende kostenstijging van
500 miljoen gulden kan toegeschreven worden aan een toename van het gebruik van de zorg. Hiervoor zijn
echter ook weer een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen, zoals het beschikbaar komen van steeds meer
behandelmethoden voor steeds meer ziektebeelden en een stijgend gebruik van bestaande voorzieningen door
de toegenomen welvaart. Beleidsmaatregelen die tot doel hebben het gedrag van zorgconsumenten te
beïnvloeden zullen vooral op deze laatste categorie effect hebben. Een drastische vermindering van de kosten
van de gezondheidszorg is hiervan echter niet te verwachten, zoals naar voren komt in dit onderzoek. Van de
beleidsmaatregelen die in het verleden zijn genomen uit het oogpunt van kostenbeheersing blijken vooral de
maatregelen die direct ingrijpen in de opbrengsten van zorgaanbieders het grootste, zij het niet altijd het
gewenste effect te hebben gehad. 
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Begrippen en afkortingen

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AEB-regeling
Algemene Eigen Bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden.

Bredero-systematiek
Budgetteringssysteem voor de financiering van instellingen in de intramurale gezondheidszorg, gebaseerd op
de aanbevelingen van de commissie Bredero.

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek

Centrale Kas
Het centrale fonds waarin onder andere de procentuele premies die burgers betalen in het kader van de
Ziekenfondswet terechtkomen. De ziekenfondsen ontvangen hieruit enerzijds een budget voor de te leveren
verstrekkingen en vergoedingen en anderzijds een budget ten behoeve van de beheerskosten. De Centrale Kas
wordt beheerd door de Ziekenfondsraad.

Compartimentering
De verdeling van de zorg in (op dit moment) drie verschillende compartimenten. Het eerste compartiment
omvat die medische behandelingen die bijvoorbeeld vanwege hun langdurige of kostbare karakter een dermate
zwaar financieel risico vormen dat zij niet door individuen kunnen worden gedragen, noch op adequate wijze
door particuliere verzekeringsmaatschappijen kunnen worden gedekt. Het tweede zorgcompartiment bestaat uit
de min of meer normale noodzakelijke medische zorg. Het derde compartiment wordt gevormd door de
aanvullende, minder noodzakelijk geachte zorgvormen. Het verzekeringsstelsel voor ziektekosten wordt
ingedeeld aan de hand van deze compartimentering, waarbij voor elk compartiment een andere
verzekeringsvorm geldt.

Degressie
Afbouw van (boven)norminkomens van specialisten. Het norminkomen wordt vastgesteld aan de hand van
normen voor loon- en beroepskosten. Uit dit norminkomen resulteert een theoretische tariefontwikkeling voor
specialisten. Het verschil tussen de werkelijke tariefontwikkeling en de theoretische tariefontwikkeling wordt
uit hoofde van de omzetdegressie teruggevorderd door de zorgverzekeraars. 

GVS
Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Het GVS bepaalt de hoogte van de vergoeding voor medicijnen die
buiten het ziekenhuis worden verstrekt. In het GVS wordt de hoogte van de vergoeding gebaseerd op de
gemiddelde prijs van medicijnen die qua werking vergelijkbaar en onderling vervangbaar zijn. Wanneer de
prijs van het geneesmiddel hoger is dan dat gemiddelde, zijn de meerkosten voor rekening van de consument.

Medicijnknaak
Een eigen bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden met betrekking tot apotheekhulp. Deze regeling was
van kracht van 1983 tot 1990.

NIVEL
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, gevestigd te Utrecht.

Specialistengeeltje
Een eigen bijdrageregeling voor ziekenfondsverzekerden met betrekking tot specialistische hulp. Deze regeling
was van kracht van 1988 tot 1990.
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VPA
Vijf Partijen Akkoord. Het akkoord tussen LSV (Landelijke Specialisten Vereniging), NZR (Nationale
Ziekenhuisraad), VNZ (Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen), KLOZ (Kontaktorgaan Landelijke
Organisaties van Ziektekostenverzekeraars) en KPZ (Kontaktorgaan Publiekrechtelijke
Ziektenkostenverzekering) dat werd gepresenteerd op 12 december 1989 en dat een oplossing bood voor het
financiële conflict tussen politiek, zorgverzekeraars en specialisten aan het eind van de jaren '80. 

WGP
Wet Geneesmiddelenprijzen. Op grond van deze wet wordt een maximumprijs voor een geneesmiddel bepaald
na middeling van de prijzen in vier referentielanden: België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Dit is de
maximumprijs waarvoor de apotheken in Nederland het medicijn mogen inkopen.
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Appendix A

In tabel A.1 is de Algemene Eigen Bijdrageregeling nader uitgesplitst naar de specifieke zorgverstrekkingen
waarop zij betrekking heeft. 

Tabel A.1 Algemene eigen bijdrageregeling Ziekenfondswet 

20% van de kosten voor: f.8,- per dag voor Geen eigen bijdrage voor

C apotheek C ziekenhuis- en dagverpleging C huisarts
C fysiotherapie C revalidatie  met meerdaagse opname C tandarts m.u.v. chirurgische hulp van
C oefentherapie Cesar/Mensendieck specialistische aard
C chirurgisch tandheelkundige hulp C verloskundige hulp

van specialistische aard C ziekenhuisverpleging op medisch indicatie
C specialist i.v.m. zwangerschap en bevalling
C poliklinische behandeling C ziekenhuis gerelateerde thuiszorg
C hulpmiddelen (in eigendom) C zittend ziekenvervoer
C logopedist C kraamzorg
C erfelijkheidsadvisering C lab- en röntgenonderzoek
C ambulancevervoer C hulp door een trombosedienst
C audiologische centrum
C nietklinische hemodialyse
C chronisch intermitterende

beademing
C revalidatie behandelingsuren
C gebitsprothese
Bron: Publlieksinformatie Zorgverzekeraars Nederland
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Appendix B

In tabel B.1 zijn de tijdreeksgegevens opgenomen die gebruikt zijn in de analyses in hoofdstuk 3 en 4. Deze
cijfers zijn afkomstig uit verschillende CBS-publicaties.

- De kostenreeksen en het prijsindexcijfer voor de periode 1972-1988 zijn afkomstig uit de CBS-publicatie
"Kosten en financiering van de gezondheidszorg 1972-1992". 

- De kostenreeksen en het prijsindexcijfer voor de periode 1989-1996, alsmede gegevens over de
bevolkingsomvang en het aandeel ouderen in de periode 1972-1997 zijn afkomstig uit CBS-StatLine.

- Kostencijfers voor 1997 zijn afkomstig uit het overzicht "Kosten en financiering van de gezondheidszorg",
verschenen in augustus 1998 in de CBS-publicatie Maandbericht Gezondheidsstatistiek.

- Het prijsindexcijfer van de gezondheidszorg voor 1997 is afkomstig uit de rubriek kerncijfers zoals
gepubliceerd op de internetpagina's van het CBS (http://www.cbs.nl/nl/cijfers/kerncijfers/index.htm).

- Omdat de prijsindexcijfers uit verschillende bronnen afkomstig zijn is niet altijd hetzelfde basisjaar
gebruikt. De hier getoonde reeks is samengesteld uit deze cijfers, omgerekend naar basisjaar 1990.

- Het CBS hanteert de volgende definities met betrekking tot de kosten van de gezondheidszorg: 
"De kosten van de gezondheidszorg zijn gelijkgesteld aan de waarde van de goederen en diensten die ten
behoeve van de gezondheidszorg worden aangewend. Bij de instellingen betekent dit dat de kosten worden
gelijkgesteld aan de waarde van de ingezette middelen (inclusief afschrijvingen als vergoeding voor de
ingezette kapitaalgoederen). Bij de vrije beroepsbeoefenaren worden de kosten gelijk gesteld aan de
opbrengsten".

Tabel B.1 Tijdreeksgegevens kosten van de gezondheidszorg en demografische ontwikkeling

Jaar Totale nominale Kosten genees-, Kosten Prijsindexcijfer Percentage 
kosten van de Kosten verband- en vrijgevestigde medische Bevolkings- 45-plussers in

gezondheidszorg ziekenhuizen hulpmiddelen specialisten consumptie omvang bevolking

1972 10335 3349 1271 853 37 13270 30,15
1973 12025 3883 1410 960 41 13388 30,22
1974 14189 4682 1541 1127 47 13491 30,38
1975 16677 5585 1741 1249 55 13599 30,52
1976 18889 6410 1901 1350 61 13734 30,68
1977 20823 7142 2028 1441 65 13814 30,85
1978 22892 7858 2176 1599 70 13898 31,05
1979 24916 8563 2300 1720 74 13986 31,20
1980 27075 9334 2455 1806 80 14091 31,31
1981 28999 10040 2650 1881 83 14209 31,40
1982 30981 10724 2938 1980 88 14286 31,58
1983 32069 10937 3020 2079 90 14340 31,76
1984 32472 10847 3291 2057 90 14395 32,03
1985 33506 11107 3530 2116 92 14454 32,27
1986 34919 11405 3859 2222 94 14529 32,51
1987 35757 11517 4129 2233 94 14615 32,66
1988 36889 11799 4400 2278 95 14715 32,85
1989 39906 12233 4625 2374 97 14805 33,14
1990 43006 13338 5154 2504 100 14893 33,46
1991 46549 14687 5602 2710 105 15010 33,65
1992 49897 15629 6467 2825 109 15129 34,31
1993 52080 16198 7030 2662 112 15239 34,93
1994 53879 16590 7263 2688 113 15342 35,41
1995 56043 17236 7815 2826 115 15424 35,90
1996 58204 17952 8017 2877 116 15494 36,34
1997 60532 18634 8374 2848 119 15567 36,74
Bron: CBS   
Bedragen in miljoenen guldens; bevolking in duizenden personen


