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Voorwoord

Deze studie beoogt inzicht te verschaffen in de productiestructuur en doelmatigheid van
ziekenhuizen in Nederland. De productiestructuur staat hier voor het stelsel van relaties
tussen de productie (zoals ziektegevallen of verrichtingen) en de ingezette middelen (zoals
personeel en materiaal); doelmatigheid is een maat voor de verhouding tussen productie en
ingezette middelen. Kennis van de productiestructuur is van groot belang voor het voeren van
beleid dat de doelmatigheid wil bevorderen. Tevens kan deze kennis van betekenis zijn bij de
toewijzing van middelen in de toekomst.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft inmiddels de nodige expertise opgebouwd op
het terrein van doelmatigheidsstudies in de quartaire sector. Doelmatig dienstverlenen
(Goudriaan et al. 1989) was voor Nederland pionierswerk. In die studie werd de productie-
structuur van bejaardenoorden, politie, openbare bibliotheken en het algemeen voortgezet
onderwijs geanalyseerd. Hierop volgde Doelmatig rechtspreken (Van Tulder en Spapens
1990); in Kosten van kennis (Blank 1993) stond de doelmatigheid van het basisonderwijs
centraal. In Van misdaad tot straf (Van Tulder 1994) werd een analyse gemaakt van de
productiestructuur van het gevangeniswezen, politie en rechtspraak. Ook op het gebied van
doelmatigheid in de gezondheidszorg is door het SCP eerder onderzoek gedaan: in Zuinig op
zorg (Blank en Eggink 1996) werden de productiestructuur en de doelmatigheid van
verpleeghuizen in Nederland geanalyseerd.

De bevordering van de doelmatigheid van publieke voorzieningen is inmiddels een belangrijk
onderdeel van het overheidsbeleid geworden. Schaalvergrotingsoperaties, zoals in het
onderwijs, en het toepassen van efficiëntiekortingen bij het vaststellen van budgetten zijn
hiervan voorbeelden. De SCP-doelmatigheidsstudies op het gebied van de quartaire sector
willen bijdragen aan een goede wetenschappelijke onderbouwing van het streven naar een
doelmatige inzet van middelen. Op het complexe gebied van de quartaire sector is in Neder-
land nog geen sprake van een duidelijk ontwikkelde body of knowledge. Het is daarom van
groot belang studies op dit terrein zorgvuldig en voorzichtig uit te voeren. Bij alle terughou-
dendheid blijft het een streven van het SCP ook in deze studie een bijdrage te leveren aan een
verdere theoretische onderbouwing van het vakgebied en aan te sluiten bij ontwikkelingen in
de internationale literatuur.

In de eerste vier genoemde SCP-studies lag het accent vooral op globale kenmerken van de
productiestructuur, zoals schaal- en synergie-effecten, de kosten per eenheid van de productie
en autonome productiviteitsontwikkelingen. In Zuinig met zorg was er al sprake van een
verschuiving naar het economische gedrag en de bedrijfsvoering van verpleeghuizen. Deze
aspecten worden in de onderhavige studie nog verder uitgewerkt. 
Zo wordt op een empirische manier vastgesteld hoe het economische gedrag van de zieken-
huizen in Nederland het beste getypeerd kan worden. Het is van groot belang te weten hoe
ziekenhuizen reageren op het budgetteringssysteem en op de wisselingen in de hoogte van
budgetparameters. Zo blijkt uit deze studie onder meer dat ziekenhuizen zich niet laten 
leiden door overwegingen van winst of zelfs maar omzet (in deze studie aangeduid als 'de
opbrengst'), maar veeleer door overwegingen van minimale kosten en een sluitende begroting.
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In Zuinig met zorg werd expliciet aandacht besteed aan de achtergronden en verklaringen van
ondoelmatigheden in het productieproces van individuele verpleeghuizen. Dit sluit aan bij het
tegenwoordig zo populaire benchmarking, waarbij aspecten van het productieproces van
instellingen gespiegeld worden aan die van instellingen die de maximaal haalbare productie
weten te realiseren. De aanzet uit Zuinig op zorg is in deze studie verder uitgewerkt. Zo geven
we nog meer aandacht aan specifieke kenmerken van ziekenhuizen (zoals de bezettingsgraad
van bedden) en hun relatie met de doelmatigheid. Op deze wijze kan de vraag worden
beantwoord in welke mate ondoelmatigheden in het productieproces het gevolg zijn van
institutionele, externe of bedrijfsmatige kenmerken. Hierdoor ontstaat een genuanceerd beeld
van de, zoals wij vaststellen, toch zeer beperkte mogelijkheden die overheid en individuele
ziekenhuizen hebben om de doelmatigheid te vergroten. Tevens maken we door het inzetten
van verschillende technieken en het wisselen van invalshoek duidelijk hoe voorzichtig met de
conclusies uit doelmatigheidsonderzoek dient te worden omgegaan.
Een genuanceerd beeld levert de overheid in concrete gevallen aanwijzingen op voor meer
gerichte maatregelen ter verbetering van de doelmatigheid. In dit onderzoek is daarom een
aantal simulaties opgenomen, waarbij gerichte beleidsmaatregelen of bepaalde ontwikke-
lingen centraal staan. Aan de hand van de resultaten van dergelijke simulaties kan de
overheid bij de allocatie van middelen tot een meer afgewogen oordeel komen over de
toewijzing van middelen aan ziekenhuizen in de komende jaren. 

Behalve de doelmatigheidsanalyses geven de auteurs ook een uitgebreide schets van de
ontwikkelingen in de ziekenhuissector in de afgelopen vijftien jaar. Hierin worden de grote
veranderingen binnen de ziekenhuissector besproken, zoals de schaalvergroting en de
medisch-technische ontwikkeling. De gevolgen hiervan voor de kosten en de inzet van
personeel worden in deze studie geplaatst in het kader van de analyses. 

Het SCP kon door de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) over een groot deel van de relevante gegevens beschikken. Evenals bij voorgaande
doelmatigheidsstudies van het SCP, kon echter ook bij dit onderzoek helaas niet over alle
relevante gegevens uit het veld worden beschikt. Met name gedetailleerde kwalitatieve
gegevens over de samenstelling van het patiëntenbestand op instellingsniveau waren voor dit
onderzoek niet toegankelijk. Dit is een probleem waar het SCP al enkele malen eerder mee
werd geconfronteerd.

Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze studie. Het SCP is
bijzonder gelukkig met medewerking van prof. dr. A.H.Q.M. Merkies (emeritus hoogleraar
vakgroep Econometrie, Vrije Universiteit Amsterdam) die als extern deskundige een belang-
rijke bijdrage aan de studie heeft geleverd. In het beginstadium van het onderzoek heeft ook
mw. drs. J.M. van Leeuwen (SCP) aan het project gewerkt. Onze erkentelijkheid gaat tevens
uit naar mw. A.M. Saariste van het ministerie van VWS voor haar bijdrage aan de levering
van de gegevens. Ir. W.G.A. Augusson, drs. R.J.F.M. Kemme, mw. drs. P.D. Bode en mw.
drs. M.M.A. van der Pijl (allen Stafbureau Westeinde Ziekenhuis, Den Haag), drs. A.J.P.
Boesten (directeur Patiëntenzorg, Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp), en ir. D.F. Goudriaan en
drs. S. Bon (concernstaf van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) hebben
meegewerkt aan informatieve interviews, waarvoor we hun erkentelijk zijn. In het bijzonder
gaat onze dank uit naar de leden van de begeleidingscommissie van het SCP-project
Doelmatigheid van algemene en academische ziekenhuizen. In de begeleidingscommissie
onder voorzitterschap van drs. R.A.G. van Puijenbroek (VWS) hadden zitting: dr. H.J. van
Alphen (Spaarne Ziekenhuis, Heemstede), ir. W.G.A. Augusson (Westeinde Ziekenhuis, Den
Haag), drs. S. Bon (Academisch Medisch Centrum, Amsterdam), ir. D.F. Goudriaan
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(Academisch Medisch Centrum, Amsterdam), drs. R.J.F.M. Kemme (Westeinde Ziekenhuis,
Den Haag), de heer A.H. Lommen (VWS) en drs. L.J.R. Vandermeulen (Nationaal
Ziekenhuisinstituut). Zij hebben met hun deskundige commentaar een belangrijke bijdrage
geleverd aan de inhoud van deze studie. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid van de
inhoud van deze studie volledig bij het SCP.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Leeswijzer

Deze studie kent waarschijnlijk een gevarieerd lezerspubliek. Zo zal een deel van de lezers
voornamelijk geïnteresseerd zijn in beleidsmatige conclusies en aanbevelingen; een ander deel
is wellicht meer geïnteresseerd in methodologische aspecten van het onderzoek.
In deze studie is getracht beleidsmatige en methodologisch-technische aspecten zo veel
mogelijk van elkaar te onderscheiden.

Diegenen die uitsluitend kennis willen nemen van de conclusies van deze studie kunnen vol-
staan met het lezen van de beleidssamenvatting aan het begin van dit boek. Een samenvatting
en meer technische beschrijving van de conclusies zijn te vinden in hoofdstuk 11. 

Diegenen die zich niet wensen te vermoeien met methodologische en technische ver-
handelingen kunnen zich beperken tot de hoofdstukken 1, 2 en 6. Hoofdstuk 1 bevat de
probleemstelling en de bespreking van het beleidskader. In hoofdstuk 2 wordt een schets
gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen van de sector ziekenhuizen vanaf 1980.
Hoofdstuk 6 bevat een groot aantal eenvoudige kengetallen en globale productiviteitsmaten.

Hoofdstuk 3 behandelt de relevante economische theorie en een aantal methodologische en
technische aspecten van het onderzoek. Om de leesbaarheid te vergroten zijn de technische
formules en formele beschrijvingen van de modellen in bijlagen geplaatst. Hoofdstuk 3 bevat
waardevolle informatie voor al diegenen die zich op één of andere wijze, ongeacht het terrein,
met productiviteit en efficiëntie bezighouden. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de economische aspecten van het modelleren van de gezondheidszorg,
en van ziekenhuizen in het bijzonder. 
In hoofdstuk 7 worden de inzichten uit de voorgaande hoofdstukken samengebracht. Door
combinatie van de economische theorie uit hoofdstuk 3, de ziekenhuisspecifieke economische
inzichten uit hoofdstuk 4 en de beschikbare gegevens worden empirische modellen geformu-
leerd.
Hoofdstukken 8, 9 en 10 zijn de belangrijkste hoofdstukken en bevatten de uitkomsten van het
empirische onderzoek. De hier gehanteerde methoden zijn sterk statistisch en methodologisch
georiënteerd en dikwijls moeilijk toegankelijk. De hoofdstukken 8 en 9 bevatten een beknopte
beschrijving van de empirische resultaten gebaseerd op de twee gehanteerde rekenmethoden.
Uitgebreidere overzichten van deze resultaten zijn in de bijlagen verwerkt. Hoofdstuk 10 bevat
de resultaten van de beleidssimulaties. In deze hoofdstukken geldt dat de informatie verder
strekt dan die betreffende de ziekenhuizen. Het betreft hier vooral de interpretatie van de
resultaten en de wijze waarop een wijziging in de veronderstellingen kan leiden tot volstrekt
andere conclusies. De vergelijking met zogenoemd ruwe-productiviteitsonderzoek in
paragraaf 8.6.1 is hiervan een goede illustratie. De gehanteerde gegevens en de bewerkingen
hierop zijn het onderwerp van hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk dient voornamelijk als verantwoor-
ding voor het onderzoeksmateriaal.
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Beleidssamenvatting

1 Inleiding

Deze studie bevat een uitgebreid empirisch onderzoek naar de doelmatigheid van algemene en
academische ziekenhuizen in Nederland. Een deel van de studie is gericht op methoden en
technieken, en daardoor voor veel lezers niet direct interessant. Daarom worden in deze
beleidssamenvatting de belangrijkste bevindingen van de studie nog eens weergegeven. De
bevindingen hebben betrekking op drie terreinen, te weten de ontwikkelingen in de sector in
de afgelopen decennia, de doelmatigheid van Nederlandse ziekenhuizen, en beleidsrelevante
conclusies die uit de analyses kunnen worden getrokken. 
Deze samenvatting is als volgt opgebouwd. Voorafgaand aan de bevindingen wordt de doel-
stelling van de studie expliciet verwoord en wordt het onderzoekskader beknopt weergegeven
(§ 2). Daarna wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen in de ziekenhuissector in
Nederland in de afgelopen decennia (§ 3). Ook het beleid op het terrein van de ziekenhuizen
komt hierbij aan de orde. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de productie-
structuur van ziekenhuizen, ofwel de relatie tussen de productie en de inzet van middelen
(§ 4). Tot slot wordt uit de beschrijving van de productiestructuur een aantal conclusies
getrokken die van belang kunnen zijn voor beleidsmakers (§ 5). Ter afsluiting worden enkele
kanttekeningen bij het onderzoek geplaatst en wordt aangegeven op welke gebieden nader
onderzoek geboden is (§ 6).

2 Doelstelling en onderzoekskader

De laatste decennia is de ziekenhuissector aan veel veranderingen onderhevig. Zo is mede
door de vergrijzing van de bevolking de vraag naar ziekenhuiszorg toegenomen. In 1980 was
11,6% van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2000 is dit percentage gestegen naar 13,6.
Tevens verandert het karakter van de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van
de medische wetenschap waardoor andere behandelwijzen kunnen worden gehanteerd. Naast
de traditionele klinische zorg wordt ook de poliklinische zorg van steeds groter belang in de
sector. In het overheidsbeleid is de afgelopen decennia eveneens het nodige gewijzigd. Zo is
het open-eindefinancieringssysteem aangepast tot een systeem van budgettering, waarmee de
kosten in de hand gehouden moeten worden. Daarnaast heeft het beleid via planningsnormen
de capaciteit van de ziekenhuizen fors doen verminderen. Ondanks deze beleidsaanpassingen
nemen de kosten van de ziekenhuiszorg steeds verder toe, evenals de druk op de ziekenhuis-
sector om de kosten te beheersen. Hierdoor kan de kwaliteit van de dienstverlening onder
druk komen te staan. 
Een mogelijke bijdrage aan de beheersing van de kosten is het vergroten van de doelmatig-
heid van ziekenhuizen: een doelmatiger inzet van middelen maakt het mogelijk om binnen de
gegeven budgettaire ruimte meer mensen adequate hulp te bieden of de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren. Tot op heden heeft het beleid nog weinig expliciete aandacht
geschonken aan deze optie. Wel wordt in het beleid het doelmatigheidsargument gehanteerd
om zogenoemde efficiëntiekortingen toe te passen. Empirisch per sector onderbouwde
aanbevelingen voor dit soort kortingen ontbreken echter. 
Met de onderhavige studie wordt getracht deze lacune op te vullen. De doelstelling van deze
studie is dan ook inzicht te krijgen in de achtergronden van verschillen in doelmatigheid in de
ziekenhuissector, en op basis daarvan aanbevelingen te doen over mogelijkheden om de
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beschikbare middelen op meer doelmatige wijze in te zetten. De studie is uitsluitend gericht
op de productiezijde van de voorziening; de vraagzijde wordt slechts als randvoorwaarde
meegenomen. De determinanten van de vraag naar ziekenhuiszorg worden niet bestudeerd.
De mogelijkheden van kostenreductie door verschuivingen in de financiering, bijvoorbeeld
door de invoering van eigen bijdragen en dergelijke, vallen buiten dit kader.

Deze studie sluit aan bij eerdere activiteiten van het SCP. In het recente verleden is een aantal
studies verricht op het gebied van doelmatigheid van voorzieningen in de quartaire sector,
zoals onderwijs, politie en verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Daarnaast heeft het SCP in
het afgelopen decennium ramingen gemaakt van gebruik, kosten en personeel van voor-
zieningen in de quartaire sector. Tot nu toe werd bij deze ramingen vrijwel geen rekening
gehouden met bijvoorbeeld schaaleffecten, de kwaliteit van dienstverlening en technologische
ontwikkelingen. Ook met ontwikkelingen in de zorgzwaarte van patiënten is slechts globaal
rekening gehouden. Het incorporeren van dit soort effecten in de ramingen zou een belang-
rijke verbetering kunnen betekenen en kan bewerkstelligen dat bijvoorbeeld de budgetten
voldoende groeien om de bestaande kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen.
Inzicht in de relatie tussen productie en inzet van middelen is daarom noodzakelijk voor het
maken van goed onderbouwde ramingen van bijvoorbeeld de kosten en de inzet van personeel.
Thans zijn de inspanningen van het SCP voor het maken van empirisch onderbouwde
ramingen op het gebied van de zorg vergroot, onder meer in het samenwerkingsproject met
het CPB waarin een ramingsmodel voor de zorgsector wordt geconstrueerd (CPB/SCP 1997).
Het bijdragen aan deze onderbouwing is een belangrijke tweede doelstelling van deze studie.

3 Ontwikkelingen in de ziekenhuissector

3.1 Ontwikkelingen in de ziekenhuissector 1980-1995

In de periode 1980-1995 is de ziekenhuissector aan grote veranderingen onderhevig geweest,
zowel inhoudelijk als wat betreft de wet- en regelgeving en financiering. In hoofdstuk 2 van
deze studie komen de ontwikkelingen in de ziekenhuissector uitvoerig aan de orde. Hier
worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de algemene en academische ziekenhuizen kort
weergegeven.

Capaciteit

Begin jaren tachtig is bij de (algemene) ziekenhuizen een proces van fusie en opheffing
gestart. Dit had grote gevolgen voor de capaciteit van de ziekenhuizen. Het aantal zieken-
huizen is fors gedaald, waardoor de gemiddelde omvang van de ziekenhuizen aanzienlijk is
toegenomen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1 aan de hand van het aantal ziekenhuizen en
het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis in de periode 1980-1995.
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Figuur 1 Aantal en beddencapaciteit van algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995

Figuur 1 laat zien dat er in 1980 ruim 180 algemene en academische ziekenhuizen waren. In
1995 was het aantal ziekenhuizen afgenomen tot bijna 120. Deze afname komt geheel voor
rekening van de algemene ziekenhuizen. Door erkenning van twee ziekenhuizen als acade-
mische ziekenhuis, is het aantal academische ziekenhuizen van 7 tot 9 toegenomen. Het
gemiddelde aantal bedden in de ziekenhuizen bedroeg in 1980 ruim 350. De academische
ziekenhuizen waren toen gemiddeld ongeveer drie keer zo groot als de algemene zieken-
huizen. Tussen 1980 en 1995 is het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis toegenomen tot
bijna 450. De totale beddencapaciteit in de algemene en academische ziekenhuizen is daaren-
tegen gedaald met zo'n 13%.

De schaalvergroting is het gevolg van de wens van de overheid de beddencapaciteit te
verkleinen (de zogenoemde beddenreductie). Dit was mogelijk doordat ontwikkelingen in de
medische technologie leidden tot de vervanging van klinische zorg door poliklinische zorg en
dagopnamen. Ook de ligduur (het aantal verpleegdagen per opname) is door nieuwe behan-
delmethoden afgenomen, waardoor er minder beslag op de bedden behoefde te worden gelegd
en het beddenaantal kon dalen.

Productie

De verschuiving van klinische zorg naar poliklinische zorg en dagopnamen wordt geïllus-
treerd in figuur 2 aan de hand van de ontwikkelingen in het aantal opnamen, verpleegdagen
en polibezoeken. De gegevens zijn weergegeven in indexcijfers, waarbij 1980 als referentie-
jaar dient.
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Figuur 2 Productie in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995 (in indexcijfers, 1980 = 100)

Het aantal polibezoeken is tussen 1980 en 1995 volgens figuur 2 fors gegroeid (met meer dan
80%). Een nog veel sterkere groei wordt aangetroffen bij de niet in figuur 2 opgenomen aantal
dagopnamen, dat wil zeggen opnamen die 4 tot 24 uur duren. Dit aantal is vertwaalfvoudigd.
In 1980 hadden dagopnamen nog geen enkele betekenis. Inmiddels bedragen zij ongeveer een
kwart van alle opnamen. Het aantal opnamen (excl. dagopnamen) is door de jaren heen
nagenoeg constant gebleven. Het aantal verpleegdagen is daarentegen fors gedaald (met circa
30%). Dit betekent dat de gemiddelde ligduur eveneens met 30% is gedaald tussen 1980 en
1995. 
De vergrijzing heeft tot gevolg dat relatief steeds meer ouderen gebruikmaken van ziekenhuis-
zorg. Dit zal voor de toekomst ook gevolgen hebben.
In termen van verrichtingen, zoals operaties en laboratoriumonderzoeken, is de totale produc-
tie van ziekenhuizen toegenomen. Zo is het aantal klinische en poliklinische operaties met
respectievelijk 20% en 120% toegenomen . Toenamen waren er bijvoorbeeld ook in de
productie van laboratorium- (+40%), röntgen- (+12%) en functieonderzoeken (+95%).

Een niet onbelangrijk product zijn het onderzoek en de opleiding die in de ziekenhuizen
plaatsvinden. De omvang hiervan neemt fors toe. Dit is een indicatie voor een sterke
ontwikkeling in de medische technologie. Hierdoor is de daling in de verpleegduur mede
mogelijk geworden. De intensiteit van de verpleegdagen is daarmee echter wel toegenomen.
Tevens zijn de verrichtingen die in ziekenhuizen plaatsvinden steeds complexer geworden.
Patiënten die voorheen 'uitbehandeld' waren, kunnen nu door middel van soms dure
apparatuur, medicijnen of ingrepen, wél verder behandeld worden. Dit duidt erop dat in de
afgelopen jaren een grote kwaliteitsslag heeft plaatsgevonden.
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Inzet van middelen

De ontwikkeling van de kosten van de ziekenhuizen wordt niet alleen bepaald door de
ontwikkelingen in de productie, maar ook door de ontwikkelingen in de prijzen van de inzet
van middelen. De inzet van middelen bestaat uit personeel, materiaal en kapitaal. Hiervoor
zijn prijzen per eenheid ingezet middel geconstrueerd (zie ook hoofdstuk 5). Uit deze prijzen
is een prijsindex afgeleid die de gemiddelde prijsontwikkeling voor de sector weergeeft. In
figuur 3 wordt de ontwikkeling van de vier prijzen (personeel, materiaal, kapitaal en voor de
sector) in indexcijfers weergegeven, waarbij de prijs in 1980 als referentiepunt dient.

Figuur 3 Prijsontwikkelingen in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995 (in indexcijfers, 1980 =
100)

De prijs voor de hele sector, zo volgt uit figuur 3, is tussen 1980 en 1995 toegenomen met
meer dan 60%. Met name de toename van de prijs van kapitaal is hier debet aan. Deze
prijsverhoging doet zich met name voor tussen 1988 en 1992. De sterkste groei in de prijs van
personeel en materiaal doet zich voor na 1989. De aanzienlijke verbeteringen in de CAO's
vanaf 1990 liggen ten grondslag aan de prijsstijging van personeel.

Om nader inzicht te verkrijgen in de achtergronden van de ontwikkelingen van de inzet van
middelen, wordt voor de ziekenhuizen de inzet van personeel, materiaal en kapitaal
weergegeven in figuur 4. De inzet van de verschillende middelen wordt weergegeven door de
bijbehorende volumes. Deze volumes zijn weergegeven in indexcijfers, waarbij de inzet in
1980 als referentiepunt dient.
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Figuur 4 Volumes van ingezette middelen in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995 (in
indexcijfers, 1980 = 100)

Figuur 4 geeft duidelijk aan dat de stijging van het volume ingezette middelen het gevolg is
van de toename in de inzet van materiaal. Deze is met meer dan 60% gestegen tussen 1980 en
1995. Het volume van personeel (+5%) en kapitaal (-5%) is in de periode 1980-1995 niet veel
gewijzigd. Het lage volume van het kapitaal begin jaren tachtig is direct terug te voeren op het
relatief lage aantal bedden in verband met de beddenreductie.

Het is ook interessant na te gaan hoe de samenstelling van het personeel zich heeft ontwikkeld
in genoemde periode. Figuur 5 bevat daarom een weergave van de ontwikkeling van de
personeelssterkte van verplegend, paramedisch en overig personeel. De specialisten zijn niet
in de personeelssterkte opgenomen. 

Een forse groei, zo blijkt uit figuur 5, heeft zich vooral voorgedaan bij het paramedisch
personeel (+30%). Dit is een duidelijke aanwijzing dat in de ziekenhuizen sprake is van een
verschuiving naar het medische proces ten koste van de verzorging. De inzet van verplegend
personeel is licht gestegen, terwijl de inzet van overig personeel een lichte daling te zien
geeft. 
In 1980 nam het personeel ruim 60% van de totale kosten in beslag, 25% en 15% van de
kosten werden door respectievelijk materiaal en kapitaal ingenomen. Het kostenaandeel van
personeel was in 1995 gedaald tot 55%. Naast de ontwikkelingen in de volumes van de
ingezette middelen zijn hiervoor ook de prijsontwikkelingen verantwoordelijk.
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Figuur 5 Ontwikkelingen in de personeelssterkte in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995 (in
indexcijfers, 1980 = 100)

3.2 Beleidsontwikkelingen

In de bestudeerde periode is de financieringssystematiek van de algemene ziekenhuizen een
aantal malen aangepast. Tot en met 1982 gold het open-eindesysteem van outputfinanciering.
Via de historische budgettering, waarbij de budgetten in 1983 en 1984 bevroren werden, werd
het zogenoemde Bredero-systeem ingevoerd. Hierbij werd ongeveer 30% van het totale budget
vastgesteld aan de hand van de capaciteit (bedden en specialistenplaatsen) en productie-
afspraken. Bij verschillende producten werden budgetparameters vastgesteld, die samen met
de afspraken over de omvang van deze producten het budget van een ziekenhuis bepaalden.
Voor de resterende 70% werden de historische budgetten aangehouden. In 1988 werd de
zogenoemde functiegerichte budgettering (FB) ingevoerd. Hiermee vervielen de historische
budgetten en werd, naast de capaciteit en productieafspraken, ook een beschikbaarheids-
component aan de basis voor de budgetten toegevoegd. Voor de academische ziekenhuizen
gold tot en met 1988 een systeem van outputfinanciering. Daarna werd de FB-systematiek
(zeer) gedeeltelijk van kracht. 
Inmiddels zijn op de FB-systematiek allerlei wijzigingen aangebracht om experimenten
mogelijk te maken met budgettering van specialisten (lokale initiatieven) en ziekenhuis-
budgetten, onafhankelijk van productieafspraken (aanneemsommen). Doel van deze
initiatieven is het integreren van specialisten in het ziekenhuisbedrijf (lokale initiatieven) en
het meer vrijheid gunnen aan de ziekenhuizen om hun budget naar eigen inzicht in te zetten.

De wet en regelgeving is ook op andere terreinen volop in beweging. Vier terreinen worden
hierna nader uitgewerkt, te weten het aanbod, de financiering, de vraag en de kwaliteit.

Via een erkenningssysteem voor zowel instellingen als geheel, als de beddencapaciteit en het
aantal specialistenplaatsen, beheerst de overheid de capaciteit en daarmee grotendeels het
aanbod van de ziekenhuissector. De afgelopen decennia is het beleid erop gericht geweest de
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overcapaciteit van bedden af te bouwen en de regionale spreiding van de voorzieningen te
verbeteren. Dit is gerelateerd aan de verschuiving van klinische naar poliklinische zorg, die
onder andere door de technologische vooruitgang de afgelopen decennia heeft plaatsge-
vonden. Een proces van schaalvergroting door fusies en sluiting van instellingen is hiermee
op gang gekomen. 
Een belangrijk probleem bij de ziekenhuiszorg is het bestaan van wachtlijsten voor een groot
aantal medische ingrepen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de omstreden bedrijvenpoliklinieken,
waar bedrijven betalen voor het snel behandelen van hun werknemers, ontstaan, waardoor
wachtlijsten voor de werknemers omzeild kunnen worden. Vanuit de overheid worden op dit
terrein maatregelen getroffen die de problemen moeten oplossen, zoals het erkennen van extra
specialistenplaatsen voor specialismen waar veel knelpunten zijn. Hiervoor worden forse
bedragen gereserveerd.

Om de kosten in de zorg te beheersen worden verschillende instrumenten ingezet, zoals
veranderingen in verzekeringssystemen (dekking en vergoedingen), regels voor doorver-
wijzingen (huisartsen), tariefverlagingen of veranderingen van honoreringssystemen
(specialisten), wijze van budgetteren (ziekenhuizen) en prijsafspraken (medicijnen). 
Een belangrijke aanbeveling van de Commissie modernisering curatieve zorg in 1994 is het
introduceren van productprijzen ter vervanging van de huidige ingewikkelde tarieven-
structuur. Inmiddels is er op het gebied van de financiering een aantal maatregelen getroffen,
zoals de lokale initiatieven en aanneemsommen.
Een andere optie om de kosten te beheersen is het slechten van bepaalde institutionele bar-
rières. Ook in de ziekenhuiszorg is het wellicht mogelijk middels het substitutiebeleid andere,
meer op maat gesneden en wellicht ook voordeliger zorg te verlenen. Kostenbesparingen
kunnen volgens de overheid ook worden gerealiseerd door doelmatiger te werken. Directe
kortingen op de budgetten of het achterwege laten van compensatie in de budgetten voor
wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel, worden gemotiveerd met verbe-
teringen van de doelmatigheid (zogenoemde efficiëntiekortingen). 
Tot slot wordt steeds vaker de mening gehoord dat door het introduceren van meer markt-
werking de kosten beheerst kunnen worden. 

De vraag naar ziekenhuiszorg is aan veel veranderingen onderhevig. Door de vergrijzing van
de bevolking neemt het aantal chronische aandoeningen toe, en daardoor de vraag naar zorg.
Tevens verandert het karakter van de zorg. Eerder is al genoemd dat er een verschuiving
optreedt van de klinische naar de poliklinische zorg. Dit past in het substitutiebeleid, waarbij
de intramurale zorg waar mogelijk vervangen wordt door extramurale zorg. Dit beleid is erop
gericht om de zorg zo veel mogelijk buiten het ziekenhuis, waar mogelijk in de thuissituatie,
te laten plaatsvinden. Dit is het terrein van de transmurale zorg of de 'ziekenhuis verplaatste
zorg'. In dit kader past ook aandacht voor de zogenoemde verkeerde-bedproblematiek, waarbij
patiënten die geen medische zorg meer nodig hebben maar wel verpleging, in een ziekenhuis
blijven omdat er geen capaciteit in een verpleeghuis beschikbaar is. Tevens wordt gepoogd de
vraag naar zorg te beperken door bijvoorbeeld het instellen van een systeem van eigen
bijdragen.
In 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen ingevoerd met als doelstelling de kwaliteit van de
aangeboden zorg te bevorderen en te garanderen. Tevens moeten de zorginstellingen
verantwoording afleggen over het door hen gevoerde kwaliteitsbeleid. De overheid kan,
volgens deze wet, indien nodig dwingende maatregelen nemen. Hieraan gerelateerd zijn de 
onlangs gestarte projecten om een certificatieprocedure voor de ziekenhuiszorg te ontwikke-
len, waarbij de organisatorische kwaliteit aan bepaalde normen moet voldoen.
4 Productiestructuur
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4.1 Productie en inzet van middelen

Zoals in de inleiding is aangegeven, is in deze studie de relatie tussen de productie en de inzet
van middelen empirisch onderzocht. De empirische analyses in deze studie zijn gebaseerd op
een reeks van bestanden met dwarsdoorsnedegegevens van individuele ziekenhuizen,
afkomstig van het Nationaal Ziekenhuisinstituut. De gegevens hebben betrekking op
productie, inzet van middelen, kosten en achtergrondkenmerken van de ziekenhuizen. Na
uitgebreide controles en bewerking is een bestand geconstrueerd bestaande uit waarnemingen
van algemene en academische ziekenhuizen uit de jaren 1985 tot en met 1995. Per jaar zijn
waarnemingen van 100 tot 130 ziekenhuizen beschikbaar. Door het hanteren van gegeven uit
verschillende jaren konden ook ontwikkelingen in de tijd worden bestudeerd.

Aan de meting van de productie van ziekenhuizen is in deze studie veel aandacht besteed (zie
hoofdstukken 4 en 5). Twee benaderingen zijn daarbij gehanteerd, de finale- en intermediaire-
productiebenadering. In de finale-productiebenadering wordt het aantal ziektegevallen dat in
een ziekenhuis behandeld wordt gezien als maat voor de productie. In de intermediaire-
productiebenadering wordt daarentegen het aantal verpleegdagen en verrichtingen, zoals
laboratorium- of röntgenonderzoeken en operaties, als productie beschouwd. Door de twee
benaderingen naast elkaar te zetten ontstaat een beeld van de rol van de specialisten. Zij
bepalen immers hoeveel verpleegdagen en welke verrichtingen per patiënt worden opgevoerd.
Hierin komt impliciet de relatie tussen ziektegevallen en verrichtingen tot uitdrukking.
Bij de meting van productie, met name bij de finale productie, speelt de meting van de zorg-
zwaarte van patiënten een belangrijke rol. Door het ontbreken van gegevens over diagnoses
van de patiënten moest in deze studie worden volstaan met de grovere indeling van patiënten
naar ontslagspecialisme. Daarnaast worden indirecte zorgzwaartematen gehanteerd, zoals de
mate van specialisatie binnen een ziekenhuis en het aandeel van de patiënten dat een bijzon-
dere operatie (bv. een openhartoperatie) moet ondergaan.
Omdat onderzoek en opleiding een belangrijke taak is van de ziekenhuizen, met name voor de
academische ziekenhuizen, worden ook deze onderdelen in de analyses opgenomen. Als maat
voor de omvang van onderzoek en opleiding wordt een schatting gemaakt van de tijd die de
specialisten in het ziekenhuis niet besteden aan de behandeling van hun patiënten. Deze
indirecte meting van onderzoek en opleiding kan tot gevolg hebben dat deze voor een deel ook
de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten reflecteert. 
De inzet van middelen valt uiteen in personeel, materiaal en kapitaal, waarbij binnen de groep
personeel nog onderscheid gemaakt wordt tussen verplegend, paramedisch en overig perso-
neel. Hoewel zij het productieproces wel beïnvloeden, worden de kosten van specialisten niet
in de analyses opgenomen. Dit is een consequentie van de keuze om het ziekenhuis als
eenheid van onderzoek te nemen, en van het feit dat een groot deel van de specialisten niet in
dienst is van het ziekenhuis. Om ziekenhuizen met vrijgevestigde specialisten en zieken-
huizen met specialisten in loondienst op gelijke wijze in de analyse te kunnen behandelen,
zijn de specialisten uit de inzet van middelen weggelaten. Hun invloed op het productieproces
en op de inzet van middelen van het ziekenhuis wordt echter wel verdisconteerd.
In de analyses worden alleen de variabele kosten bestudeerd, dat wil zeggen de kosten die de
ziekenhuizen op korte termijn kunnen beïnvloeden. De inzet van kapitaal, in gebouwen en
medische inventaris, ligt voor langere tijd vast en wordt daarom niet tot de variabele inzet van
middelen gerekend. Wel wordt de inzet van kapitaal als randvoorwaarde in de analyses
meegenomen.

4.2 Empirische resultaten
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Economisch gedrag

Een belangrijke conclusie uit de analyses is dat de ziekenhuizen vooral sturen op de kosten,
dat wil zeggen dat zij een bepaalde (gegeven) productie trachten te behalen tegen zo laag
mogelijke kosten. De ziekenhuizen trachten dus niet hun productieomvang of hun opbreng-
sten zo groot mogelijk te maken. Patiëntenselectie met het oog op een hoge opbrengst vindt
derhalve niet plaats. Hiermee wordt de veronderstelling verworpen dat ziekenhuizen trachten
hun productieafspraken (in termen van verrichtingen en verpleegdagen) te overschrijden met
het doel de afspraken voor volgend jaar te kunnen vergroten. Een vorm van patiëntenselectie
wordt soms aangetroffen met het oog op de kosten: dure patiënten worden dan gemeden. Dit
kan zich uiten in het doorverwijzen van patiënten, maar op de lange termijn ook in de keuze
van aanwezige specialismen. De analyses geven ook aan dat de productiestructuur van de
academische ziekenhuizen niet wezenlijk afwijkt van die van de algemene ziekenhuizen. Wel
zijn er duidelijke verschillen in bijvoorbeeld de kosten per product. Hierop wordt later
ingegaan.

Technologische ontwikkeling

In de loop der tijd zijn de gemiddelde variabele kosten per ziektegeval constant gebleven. Dit
betekent dat er geen sprake is van (kostenbesparende) technologische ontwikkeling in de loop
der tijd. Uitgaande van de intermediaire productie (verpleegdagen en verrichtingen) is er zelfs
sprake van een kostenstijging door de technologische ontwikkeling. Deze wordt geschat op
0,5% à 0,6% gemiddeld per jaar. De technologische ontwikkeling is de resultante van twee
verschillende patronen. Door invoering van nieuwe technieken kunnen patiënten sneller en
beter worden behandeld. Dit betekent vooral minder verpleegdagen en dus minder kosten per
ziektegeval. Hier tegenover staat dat er weliswaar minder verpleegdagen behoeven te worden
geproduceerd, maar dat deze verpleegdagen wel intensiever en dus duurder worden. Tevens
brengen nieuwe behandelmethoden dikwijls het gebruik van kostbare apparatuur en dure
medicatie met zich mee. Voorts kunnen nu ook nog patiënten worden behandeld die voorheen
uitbehandeld waren, waardoor de kosten juist toenemen. Het blijkt dat de specialisten de
negatieve gevolgen van de steeds duurder wordende verrichtingen deels compenseren door
andere behandelwijzen, zoals meer dagoponamen en minder verpleegdagen. Met andere
woorden, de kosten per verrichting nemen in de loop der tijd steeds verder toe, terwijl de
kosten per ziektegeval constant blijven. 

Zoals hiervoor vermeld, is de productie van onderzoek en opleiding een belangrijke taak van
de ziekenhuizen. Een groot deel van de kosten blijkt met dit product samen te hangen. Dit
houdt in dat een groei van de omvang van de productie (in termen van ziektegevallen of van
verrichtingen) niet noodzakelijk leidt tot een evenredige groei van de kosten. Opgemerkt moet
worden dat de variabele onderzoek en opleiding ook een indicatie kan zijn van de kwaliteit
van de zorg, zoals hiervoor is uiteengezet. De omvang van onderzoek is in deze studie op een
indirecte manier gemeten. Het verdient aanbeveling dat bijvoorbeeld cijfers van Zorgonder-
zoek Nederland, de Ziekenfondsraad, medisch-ethische commissies en dergelijke systematisch
op een rij worden gezet om een beter inzicht hierin te verkrijgen.
De extra kosten van één extra ziektegeval of één extra verrichting zijn in de academische
ziekenhuizen over het algemeen aanzienlijk groter dan bij de algemene ziekenhuizen. Echter,
producten die een typisch academisch karakter hebben, zoals onderzoek, topklinische
operaties en IC-verpleegdagen, kennen in de academische ziekenhuizen juist lagere extra
kosten bij uitbreiding van de productie. Hieruit volgt dat de specialisatie van de academische
ziekenhuizen ook kostenvoordelen met zich meebrengt.
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Schaaleffecten

De schaaleffecten - de mate waarin de kosten per ziektegeval samenhangen met de grootte
van het ziekenhuis - zijn nihil. De schaalvergroting die in de afgelopen decennia heeft plaats-
gevonden (zie § 3.1 van deze samenvatting) heeft dus geen grote kostengevolgen gehad.
Weliswaar namen ceteris paribus door de schaalvergroting de budgetten toe als gevolg van de
hogere vergoedingen (budgetparameters) voor grote ziekenhuizen, maar daar tegenover staat
de extra kwaliteit die door deze grote ziekenhuizen wordt geleverd. Voor de academische en
de zeer grote algemene ziekenhuizen gelden (zeer) beperkte schaalvoordelen, zowel bij de
finale als bij de intermediaire productie. Dit is te herleiden tot een relatief grotere inzet van
kapitaal bij de academische ziekenhuizen, waardoor uitbreiding van de productie relatief
minder kosten met zich meebrengt. Ook de samenstelling van de productie draagt hieraan bij.
De groei van de kosten door uitbreiding van onderzoek is geringer dan de groei van de kosten
door uitbreiding van het aantal behandelde patiënten. Aangezien grote algemene en acade-
mische ziekenhuizen veel onderzoek verrichten, leidt een generieke uitbreiding van de
productie tot een geringere groei van de kosten dan in het geval deze ziekenhuizen uitsluitend
patiënten zouden behandelen. In dit geval zou kunnen worden gesproken van een specifiek
schaalvoordeel met betrekking tot onderzoek. 
Als de productie in termen van verrichtingen wordt gemeten, dan is er sprake van beperkte
schaalnadelen. Met andere woorden, een groei van de productie leidt tot een meer dan even-
redige groei van de kosten. In vergelijking met de verwaarloosbare schaaleffecten wanneer
van finale productie wordt uitgegaan, betekent dit het volgende. Naarmate een ziekenhuis
groter is, wordt er gekozen voor een efficiëntere behandelwijze van de patiënten. De
specialisten compenseren zo een deel van de schaalinefficiëntie van de ziekenhuizen bij de
productie van verrichtingen. Deze bijdrage van de specialisten is echter bescheiden. 

Economische efficiëntie

Uit nadere analyses volgt dat er in de ziekenhuizen sprake is van inefficiënties van 15% à
20%. In theorie houdt dit in dat de kosten met 15% à 20% gereduceerd zouden kunnen
worden wanneer alle ziekenhuizen geheel efficiënt zouden werken. Hieruit mag echter niet
worden afgeleid dat ook in de praktijk er grote kostenbesparingen te realiseren zijn. De
inefficiënties kunnen namelijk slechts deels worden verklaard uit kenmerken van de
ziekenhuizen (10% à 30%). Bovendien kan een deel van deze kenmerken niet of moeilijk
door de ziekenhuizen of de overheid worden beïnvloed.
Tabel 1 vat de effecten van de verschillende kenmerken samen. De tabel wordt gesplitst in
kenmerken die een positief effect, een negatief, geen en een onduidelijk effect hebben op de
economische efficiëntie (voor nadere uitleg zie § 9.6). Bij de analyses werden verschillende
benaderingen voor ziekenhuisproductie en methoden van efficiëntiemeting gehanteerd. Als al
deze verschillende benaderingen en methoden eenzelfde uitspraak opleverden, dan wordt dit
aangeduid als 'hard' bewijs; als er sprake was van overwegend dezelfde uitkomsten, dan wordt
dit aangeduid als 'zacht' bewijs. Soms waren de effecten nagenoeg nihil, dan is er sprake van
geen effect. In een aantal gevallen is er sprake van aperte tegenstrijdigheden. Deze worden
aangeduid met 'geen uitspraak'.
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Tabel 1 Overzicht van efficiëntiekenmerken

positief effect negatief effect geen effect geen uitspraak
'hard' bewijs 'zacht' bewijs 'hard' bewijs 'zacht' bewijs
1. samenwerkin 1. concentratiegra 1. samenstelling 1. beheersvorm 1. denominat

g ad s- (stichting) ie 1. consulenten
prijs personeel

2. bezettingsgra 2. voltijdfactor 2. FB- 2. fusie 2. bezettingsgrade
ad bedden overig 2. voltijdfactor systematiek ziekenhui n operatie-,

personeel medisch s verlos- en
personeel röntgenkamers

3. inbestedingen 3. ziekteverzuim 3. aanstaande 3. RAK 3. specialisten in
fusie loondienst

4. uitbestedingen k verplegend 4. specialisten in
4. buitenpoliklinie 4. voltijdfactor

personeel opleiding

Bron: SCP

Volgens tabel 1 wordt de economische efficiëntie positief beïnvloed door samenwerking met
andere instellingen, de bezettingsgraad van de bedden, de concentratiegraad, de voltijdfactor
overig personeel, en in- en uitbestedingen. Voor met name de eerste twee categorieën levert
het empirisch materiaal onomstotelijke bewijzen.
Samenwerking tussen ziekenhuizen, zowel in medisch opzicht als in de huishoudelijke sfeer,
levert een aantal kostenbesparingen op. Samenwerkingsverbanden komen de laatste jaren ook
steeds meer voor.
Een hogere bezettingsgraad van de bedden geeft een betere benutting van de aanwezige mid-
delen, zoals personeel. Een deel van de kosten ligt waarschijnlijk al vast door de aanwezige
middelen, zoals personeel. Met dezelfde inzet van personeel kan dus een hogere productie
worden gerealiseerd. Het is overigens niet zo dat de bezettingsgraad in ziekenhuizen altijd
geoptimaliseerd kan worden. Ziekenhuizen hebben bij de vraag naar medische hulp altijd te
maken met een bepaalde mate van onzekerheid. Deze onzekerheid vertaalt zich dan in de
bezettingsgraad. In een bepaalde periode kan de vraag altijd afwijken van de verwachting van
het ziekenhuis. 
De concentratiegraad reflecteert de concentratie van patiënten in ziekenhuizen per regio: hoe
minder ziekenhuizen, hoe groter het marktaandeel of de concentratie van patiënten is (hogere
concentratiegraad). Een hogere concentratiegraad leidt als gevolg van een geringere concur-
rentie tot lagere kosten. Dit is een opvallend resultaat, aangezien in het algemeen wordt
verondersteld dat concurrentie de efficiëntie in positieve zin beïnvloedt. Het hier gevonden
resultaat is een gevolg van het feit dat de concurrentie via de kwaliteit en niet via de prijzen
wordt gevoerd. Concurrentie drijft dus de kwaliteit en daarmee de kosten op. Voorstanders
van het marktgericht denken moeten hier dus op bedacht zijn. De mogelijkheid van vrije
toetreding moet derhalve gepaard gaan met een vrije 'prijszetting', anders is er alleen maar
sprake van kostenopdrijving.
De voltijdfactor van overig personeel (administratie, onderhoud e.d.) geeft het aantal voltijd-
banen per werknemer weer. Veel overig personeel in een voltijdaanstelling draagt dus bij aan
een hogere economische efficiëntie. De totale overhead van werk (werkoverleg, studie e.d.)
wordt door veel voltijders teruggedrongen.
In- en uitbestedingen dragen bij aan een hogere economische efficiëntie. Specialisatie en
schaaleffecten, bijvoorbeeld in de keuken, kunnen hieraan bijdragen. 

Hoge samenstellingsprijzen van personeel, hoge voltijdfactoren van medisch en verplegend
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personeel, ziekteverzuim, de aanwezigheid van een buitenpolikliniek, de beheersvorm
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(stichting), de FB-systematiek en een aanstaande fusie zijn bepalende factoren voor een lagere
economische efficiëntie (zie tabel 1). 
Een belangrijke bepalende factor van de economische efficiëntie is de samenstelling van het
personeelsbestand. Naarmate er meer relatief hoogopgeleid personeel in het ziekenhuis werkt
(hoge samenstellingsprijs), zullen de personeelskosten hoger zijn. Hoewel hoogopgeleiden
wellicht wel meer productie leveren dan laagopgeleid personeel, wijzen de analyses uit dat
deze eventuele extra productie niet voldoende is om de extra personeelskosten te compen-
seren. Natuurlijk zal de kwaliteit van de zorg wel gebaat zijn bij goed opgeleid personeel. Dit
is een aansprekend voorbeeld van de beperkte mogelijkheid een kenmerk te hanteren om
efficiëntieverbetering te realiseren. Dit zou immers betekenen dat het ziekenhuis duurder
personeel zou moeten ontslaan. Een dergelijke gedragslijn stuit niet alleen op de onmogelijk-
heid om op de huidige arbeidsmarkt vervangers te vinden, maar is door ontslagbescherming
wellicht niet mogelijk, en sociaal niet wenselijk. Een interessante beleidsoptie is wellicht wel
om een nivellering in salarisschalen na te streven of ziekenhuizen op een meer adequate wijze
te compenseren in situaties met veel duur personeel. 
De voltijdfactoren van medisch en verplegend personeel laten in tegenstelling tot die van
overig personeel een negatief effect zien op de economische efficiëntie. Met andere woorden,
het is voordelig om veel deeltijders in dienst te hebben. Dit is een uitvloeisel van de regel-
geving in de sfeer van de sociale premies. Door de franchises in de sociale premies is de
werkgever bij veel deeltijders minder sociale premie verschuldigd. Dit voordeel doet zich
weliswaar ook voor bij het overig personeel, maar daar wegen de nadelen van veel deeltijders
blijkbaar zwaarder dan bij verplegend en medisch personeel. De nadelen manifesteren zich op
de werkplek, bijvoorbeeld door extra bureaus, kantoormateriaal en dergelijke. Ook de
overdracht van werkzaamheden leidt hier tot inefficiënties, terwijl het verplegend personeel
daar al een lange traditie en ervaring mee heeft. De invulling van de deeltijd is bij verplegend
en medisch personeel ook verschillend van die bij overig personeel. Medisch en verplegend
personeel zal dikwijls, ondanks de deeltijdaanstelling, toch een volledige dienst maken,
terwijl overig personeel in deeltijd dikwijls slechts een deel van de dag werkt.
Het effect van ziekteverzuim is evident. De extra kosten van vervanging bij ziekte vertalen
zich in een lagere efficiëntie van een instelling. 
De aanwezigheid van een buitenpolikliniek brengt extra kosten met zich mee. Deels is dit te
vinden in extra overhead, zoals extra administratief personeel, receptiepersoneel en
bewakingspersoneel en dergelijke. Ook de transportkosten zullen door een buitenpolikliniek
toenemen.
Het negatieve effect van de stichting als beheersvorm is waarschijnlijk te herleiden tot de
kosten voor de pensioenvoorziening. Tevens zouden rijks- en gemeenteziekenhuizen
eventueel kunnen profiteren van bepaalde voorzieningen van deze overheden. Beleidsmatig
levert dit gegeven niets op. Het overgrote deel van de ziekenhuizen is inmiddels al een
stichting. Het is wel interessant zich rekenschap te geven van het feit dat, indien ziekenhuizen
van beheersvorm veranderen, bijvoorbeeld door een fusie, hier bepaalde extra kosten aan
verbonden kunnen zijn.
De FB-systematiek heeft ten opzichte van de Bredero-systematiek geleid tot een vermindering
van de economische efficiëntie. Het bewijs is niet overtuigend, omdat deze afspraak volgt uit
een vergelijking van twee periodes waarin de FB-systematiek niet en wel gold. Het is niet
uitgesloten dat deze periodes zich ook kenmerken door andere veranderingen die verantwoor-
delijk zijn voor het gemeten effect. De invoering van de FB-systematiek vond bijvoorbeeld
plaats in dezelfde periode als de schaalvergroting. Aangezien de budgetten voor grote
ziekenhuizen ruimer zijn dan voor kleine ziekenhuizen, vond er over het geheel genomen een
verruiming van de budgetten plaats, wat wellicht leidde tot inefficiënties.
Ziekenhuizen die aan een fusie gaan deelnemen, blijken gemiddeld een lagere economische



31

efficiëntie te hebben dan de overige ziekenhuizen. Zoals te verwachten is een lage efficiëntie
voor ziekenhuizen een prikkel om aan een fusie mee te werken. 

Denominatie, het net gefuseerd zijn en de omvang van de financiële reserves uitgedrukt in de
RAK (reserve aanvaardbare kosten) laten geen effect zien op de economische efficiëntie van
een ziekenhuis.

Onduidelijke en tegenstrijdige resultaten werden aangetroffen bij consulenten, bezettings-
graden van operatie-, verlos- en röntgenkamers, specialisten in loondienst en specialisten in
opleiding. 

Ontwikkelingen in de tijd

De uitkomsten van deze studie zijn in een tijdsperspectief geplaatst en vergeleken met
landelijke productiviteitscijfers uit andere studies. In het recente verleden hebben het NZi
(Gezondheidszorg in Tel) en het SCP (Sociale en Culturele Verkenningen) productiviteits-
cijfers op dit niveau gepubliceerd over de ziekenhuissector. Dit soort cijfers spelen een
belangrijke rol bij onder andere het ramen van kosten, het arbeidsvoorwaardebeleid en
ombuigingen middels efficiëntiekortingen.
De conclusie op grond van deze vergelijking is dat de verschillende gepubliceerde produc-
tiviteitscijfers een verwarrend beeld te zien geven. De verschillen zijn substantieel en niet
louter tot nuanceringen terug te voeren, maar grotendeels het gevolg van uiteenlopende
concepten. Het is daarom van belang om te trachten enige uniformiteit in de aanpak na te
streven. Bij de berekening van productiviteitscijfers verdient het meten van de productie via
het aantal ziektegevallen, rekening houdend met de zwaarte, de voorkeur boven het aantal
verrichtingen en verpleegdagen. De ingewikkelde samenhang tussen verrichtingen en
behandelingen wordt hiermee het meeste recht gedaan. Uit het onderzoek komt meer dan eens
de relatie tussen 'dure' verpleegdagen en een korte opname naar voren. In een verrichtingen-
aanpak zou dit uitsluitend als inefficiëntie worden gemeten. Tevens dient bij de ingezette
middelen rekening te worden gehouden met de samenstelling van die middelen. Aangepaste
eisen bijvoorbeeld ten aanzien van de bouw of van het opleidingsniveau van het personeel
moet in het volume van de ingezette middelen zichtbaar worden. Zowel bij de bepaling van de
productie als de ingezette middelen moet worden getracht een zo groot mogelijke differen-
tiatie aan te brengen. Verder zouden arbeidsproductiviteitscijfers vanwege hun partiële
karakter een minder prominente plaats moeten krijgen. Ook in het beleid zou bij voorkeur de
totale productiviteit leidraad moeten zijn in plaats van de arbeidsproductiviteit.  

In de volgende paragraaf wordt bestudeerd op welke wijze in de productiestructuur kan
worden ingegrepen om bepaalde beleidsdoeleinden te verwezenlijken.

5 Beleidsconclusies

In het voorgaande is al aangegeven dat de ziekenhuizen gericht zijn op het minimaliseren van
de kosten en niet zozeer op het maximaliseren van de opbrengsten. Hiermee wordt de
hypothese verworpen dat de productie van de ziekenhuizen kan worden gestuurd door de
budgetparameters van de verschillende producten aan te passen. Een hogere budget-
vergoeding voor een bepaald product leidt dus niet tot een hogere productie van dit goed,
maar juist tot een inkrimping van de productie. Dit levert derhalve geen aanknopingspunten
voor bijvoorbeeld het wegwerken van wachtlijsten. Andere maatregelen moeten worden
getroffen om de omvang en samenstelling van de productie te kunnen beïnvloeden.
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Om verdere aanknopingspunten voor het beleid te vinden is een aantal simulaties uitgevoerd.
Hiermee worden de gevolgen van demografische ontwikkelingen en de invoering van allerlei
(potentiële) beleidsmaatregelen nagebootst. In het navolgende wordt een aantal van de
resultaten van deze simulaties besproken en zullen hieruit beleidsaanbevelingen worden
afgeleid.

Toekomst

De Nederlandse bevolking groeit en vergrijst. Dit heeft zijn weerslag op het gebruik van
ziekenhuiszorg. Aan de hand van diverse simulaties is bestudeerd wat de kostengevolgen zijn
voor deze ontwikkelingen. Wanneer geen rekening gehouden wordt met de groeiende vraag
per hoofd van de bevolking (met name door de toename van het aantal ouderen), groeien de
variabele kosten (personeel + materiaal) iets minder dan de productie. Tussen 1995 en 2005
zullen de variabele kosten met 8% groeien (= 1,1 miljard gulden). Naast de demografische
groei blijkt uit het verleden dat daarnaast de zorg per patiënt toeneemt. Deze trend in het
zorggebruik per patiënt vraagt over tien jaar genomen nog eens 1% extra (100 miljoen
gulden). Wanneer echter ook de omvang van onderzoek met de ziektegevallen meegroeit,
zullen de extra kosten 2,9 miljard gulden bedragen. Hieruit volgt nogmaals het grote beslag
dat onderzoek en opleiding op de kosten leggen. Nader onderzoek naar en bezinning op de
omvang van medisch-wetenschappelijk onderzoek lijken dan ook op hun plaats. De
vergrijzing heeft tevens gevolgen voor de samenstelling van de productie. Zo zal het aandeel
van kindergeneeskunde in de ziektegevallen afnemen, terwijl het aandeel van bijvoorbeeld
geriatrie zal toenemen. Door verschillen in de kosten per patiënt tussen de verschillende
specialismen zullen de verschuivingen tussen de specialismen leiden tot een verandering van
de kosten. De gevolgen hiervan zijn echter beperkt (40 miljoen gulden extra). 
Het vorenstaande had steeds betrekking op de variabele kosten. Daarnaast moet nog rekening
worden gehouden met een forse capaciteitsuitbreiding. Bij een evenredige groei met de
demografische en trendmatige ontwikkeling belopen de extra kapitaalkosten ook nog eens
ruim 200 miljoen gulden (in prijzen van 1995). Dit bedrag wordt wellicht wat overschat en is
afhankelijk van de mate waarin de daling van de gemiddelde ligduur zich doorzet. De
beddencapaciteit hoeft dan niet in die mate te worden uitgebreid. Waarschijnlijk bestaat
hiervoor echter wel een natuurlijke ondergrens. Er kan daarentegen verwacht worden dat de
kapitaalinzet in termen van medische apparatuur meer dan evenredig groeit.
Naast deze volumegroei is het ook aannemelijk dat de kosten nog verder groeien door
ontwikkelingen in de lonen. De groeiende vraag naar personeel en de bestaande krapte op de
arbeidsmarkt voor verpleegkundigen zullen de lonen verder opdrijven.
De ziekenhuissector zal de komende jaren dus met een forse kostengroei te maken. De vraag
is of de overheid bereid is om de kosten evenredig met de bevolkingsgroei en de vergrijzing te
laten stijgen. Zij geeft met die eventuele bereidheid impliciet aan ook de inzet van onderzoek
en opleiding navenant te willen laten groeien. De vraag is hoe noodzakelijk dit is. Voor het
deel dat betrekking heeft op de opleiding van specialisten, artsen en verpleegkundig personeel
lijkt dit echter onvermijdelijk. 

Tevens blijkt dat het doorzetten van de trend in de omvang van onderzoek leidt tot een zeer
forse stijging van de kosten. Zonder extra financiële middelen is deze groei dus niet mogelijk.
Omdat onderzoek zo'n groot beslag op de kosten legt, en ook in de publieke belangstelling
staat, is tevens gekeken naar de effecten van het herverdelen van onderzoek. Uit deze analyse
volgt dat het kosten bespaart om het onderzoek te concentreren bij de grote ziekenhuizen.
Blijkbaar is er daar sprake van bepaalde specifieke schaalvoordelen met betrekking tot
onderzoek, die zouden kunnen leiden tot een kostenbesparing. De vraag is echter in hoeverre
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een dergelijke verschuiving technisch uitvoerbaar is. Onderzoek en behandeling van patiënten
zijn meestal aan elkaar gekoppeld. Genoemde verschuiving impliceert dan automatisch dat
ook de patiënten overgeheveld moeten worden naar grote ziekenhuizen. De gehanteerde
onderzoeksvariabele dekt tevens voor een deel ook de opleidingscapaciteit van een ziekenhuis.
Deze zou dan eveneens moeten worden verplaatst. Verder zouden veel ziekenhuizen voor
specialisten wegens een gebrek aan mogelijkheden voor onderzoek weleens als onaan-
trekkelijk kunnen worden ervaren. De vraag is ook hier in hoeverre dit gewenst is. Niettemin
zou een verdere concentratie van onderzoek een aandachtspunt kunnen zijn in het beleid. De
overheid en andere subsidieverstrekkers voor onderzoek zouden bij de toekenning hiermee
rekening kunnen houden. 

Wijzigingen in de schaal van productie

Zoals aangegeven in paragraaf 3 is er in de afgelopen decennia een forse schaalvergroting
opgetreden, onder meer om de beddencapaciteit te verminderen. Hiermee is wellicht de
kwaliteit van de zorg toegenomen, maar vanuit het oogpunt van doelmatigheid is de schaal-
vergroting wellicht iets te ver doorgevoerd. Ondanks de gemeten zeer geringe schaaleffecten
blijkt dat een nog verdere doorvoering van de schaalvergroting, bijvoorbeeld door nog eens de
twintig kleinste ziekenhuizen te sluiten, leidt tot een groei van de variabele kosten met ruim
400 miljoen gulden. Het deels terugdraaien van de schaalvergroting, waarbij een deel van de
productie van grote naar kleine ziekenhuizen wordt verschoven, zou evenwel tot een
besparing van ruim 300 miljoen gulden leiden. Het verdient daarom aanbeveling verdere
schaalvergroting, die door de demografie vanzelf zal optreden, vooral bij kleine ziekenhuizen
te laten plaatshebben. Sluitingen en verdere fusies liggen vanuit een kostenoogpunt niet erg
voor de hand.

Met het proces van fusie en sluiting in de schaalvergrotingsoperatie zijn ook de concurrentie-
verhoudingen gewijzigd. Simulaties geven aan dat de verminderende concurrentie kosten-
voordelen met zich meebrengt. Dit is het gevolg van het feit dat de concurrentie niet plaats-
vindt op het terrein van prijzen, maar eerder op het terrein van kwaliteit. Door goede zorg te
leveren en extra diensten aan te bieden, zoals bepaalde nieuwe specialismen, proberen de
ziekenhuizen patiënten aan te trekken. Deze extra kwaliteit brengt echter wel extra kosten
met zich mee. In een situatie waarin nog slechts één ziekenhuis per gezondheidsregio
aanwezig is, zouden de kosten met maximaal 400 miljoen gulden dalen. In deze onrealistische
variant zouden daarentegen de kosten door schaalvergroting weer toenemen, zodat per saldo
het effect op de kosten nihil zou zijn. Als de concurrentie echter in alle regio's gelijk zou zijn
aan die in de regio met de meeste ziekenhuizen, dan zou dit leiden tot een groei van de
variabele kosten met maximaal 200 miljoen gulden. Een soepeler beleid ten aanzien van de
planning, bijvoorbeeld door nieuwe aanbieders makkelijker toe te laten, zou de kosten van de
ziekenhuizen verder kunnen opdrijven.

Technologische ontwikkeling

In de loop der tijd is er sprake van een technologische ontwikkeling met een verwaarloosbaar
effect op de kosten. Het gaat daarbij om ontwikkelingen in de medische technologie waardoor
behandelwijzen veranderen, zie ook paragraaf 4. Daarnaast is er sprake van een zekere auto-
nome ontwikkeling in de efficiëntie. Ziekenhuizen blijken steeds efficiënter met hun middelen
om te gaan, wat in de loop der tijd efficiëntiewinsten oplevert.
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Verbeteringen in de economische efficiëntie

Op het niveau van het individuele ziekenhuis kan op een aantal terreinen worden ingegrepen.
Zo kan de kwaliteit van het personeel, door middel van de samenstelling naar aspecten als
leeftijd, opleiding, ervaring en dergelijke, worden gewijzigd. Personeel met een 'hoge
kwaliteit' levert misschien wel meer of betere productie, maar de extra productiviteit is niet
voldoende om de extra kosten te compenseren. Het bedrag gemoeid met deze inefficiëntie is
ongeveer 1,2 miljard gulden. Het in dienst nemen van hoogopgeleid personeel zal dan ook
leiden tot een toename van de kosten. Beleidsmatig interessant is de vraag in hoeverre zieken-
huizen in staat zijn om 'duur' personeel te vermijden. Door allerlei regelingen, onder andere
in CAO's, geldt dat deze inefficiënties onvermijdbaar zijn. De ziekenhuizen met dit hoogop-
geleide personeel zijn dan gedwongen deze extra kosten af te wentelen op de patiëntenzorg.
Wellicht heeft de overheid of de sector zelf een taak om de verschillen binnen de salaris-
schalen te verkleinen of hiervoor een compensatie te bieden in de budgetten. Bepaalde
regionale correcties zijn thans ook al in de budgetten verwerkt. 
Door samen te werken met andere instellingen is een verbetering van de efficiëntie mogelijk.
Deze wordt geschat op maximaal 250 miljoen gulden.
Het in dienst hebben van deeltijdpersoneel werkt voor het overige personeel kostenverhogend.
Bij het verplegend en paramedisch personeel kunnen juist besparingen behaald worden door
het in dienst nemen van deeltijdwerkers. Dit laatste is het gevolg van de franchises in de
sociale premies. Bij het overige personeel leidt de noodzaak van vervanging wellicht tot zo
veel extra kosten dat het voordeel van de franchises teniet wordt gedaan en er juist kosten-
nadelen ontstaan. Met de aanstellingsduur gemoeide inefficiëntie bedraagt ongeveer
560 miljoen gulden.
Tot slot kan ook een goed ziekteverzuimbeleid leiden tot besparingen. Dit zal niet alleen de
kosten maar ook de kwaliteit ten goede komen. Het terugdringen van het bovengemiddelde
ziekteverzuim in ieder ziekenhuis tot het gemiddelde leidt al tot een besparing van 50 miljoen
gulden.
Het op termijn afstoten van buitenpoliklinieken levert een maximale besparing op van 70 mil-
joen gulden.
Alle genoemde bedragen kennen een grote mate van onzekerheid. Afhankelijk van de
gekozen methodiek ontstaat een grote variatie in besparingen. Hiermee zal bij eventueel
beleid op het punt van efficiëntieverbetering rekening dienen te worden gehouden.

Het voorgaande samenvattend: de kosten zullen fors groeien de komende jaren. De instru-
menten om de kosten te beheersen zijn voor de overheid beperkt. Belangrijk is dat de door de
vraag gegenereerde groei niet uitsluitend bij de grote ziekenhuizen zou moeten plaatsvinden.
Dit zou de kosten nog verder opdrijven. Voorts kan de overheid proberen het medisch-
wetenschappelijk onderzoek te beteugelen. Ook hier zijn veel kosten mee gemoeid. Verder
kan de overheid de budgetten krap proberen te houden. De budgettering heeft vanaf haar
invoering een verbetering van de economische efficiëntie laten zien. 
De mogelijkheden van een grootse efficiëntieverbetering bij ziekenhuizen zijn echter beperkt.
Wellicht zijn door een handig personeelsbeleid (aanstellingsduur), het terugdringen van
ziekteverzuim, meer samenwerking met andere instellingen en het afstoten van buitenpoli-
klinieken nog efficiëntieverbeteringen te verwachten. De totale besparingen moeten bij een
optimale invulling van deze grootheden geschat worden op maximaal 700 miljoen gulden.
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6 Kanttekeningen

Een beperking van dit onderzoek is dat de analyses van louter financieel-economische aard
zijn. Allerlei andere overwegingen van bijvoorbeeld sociale of kwalitatieve aard, komen in de
cijfermatige analyses niet aan bod. Maatschappelijke opvattingen over de kwalitatieve normen
waaraan een ziekenhuis moet voldoen, zijn in de praktijk van grote betekenis, maar konden in
dit onderzoek niet worden opgenomen. Daarnaast kon in dit onderzoek niet worden beschikt
over gedetailleerde gegevens omtrent de zorgzwaarte van de patiënten. Hierdoor kon de
zorgzwaarte slechts op globale wijze in kaart gebracht worden. De resultaten zouden nog
sprekender worden wanneer zorgzwaarte- en kwaliteitsverschillen tussen de ziekenhuizen
beter konden worden gemeten. Ook is de omvang van onderzoek en opleiding in deze studie
slechts indirect gemeten, terwijl het kostenbeslag ervan erg groot lijkt te zijn. Betere, meer
directe maatstaven voor dit product van ziekenhuizen zouden de analyses sterk kunnen
verbeteren.
Daarnaast vormen de ziekenhuizen slechts een deel van de totale zorg. Wellicht is een deel
van de ziekenhuiszorg ook te leveren door bijvoorbeeld huisartsen of verpleeghuizen. Het in
gang gezette substitutiebeleid is met name gericht op dit soort keuzes. Om in het kader van dit
beleid betere afwegingen te kunnen maken, verdient het aanbeveling om ook de andere
relevante voorzieningen op gelijke wijze te analyseren. In dit kader is al eerder een onderzoek
gedaan naar de verpleeghuizen in Nederland (Blank en Eggink 1996); onderzoek naar de
gehandicaptenzorg zal nog volgen.
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1  Inleiding

1.1 Doelstelling

De ziekenhuissector vormt een substantieel deel van de Nederlandse gezondheidszorg. In
1995 bedroegen de kosten van de ziekenhuiszorg ruim 16 miljard gulden, met daarnaast ruim
2 miljard gulden aan medisch-specialistische zorg. Samen neemt dit ruim 30% van de
overheidsuitgaven aan de zorgsector in beslag (TK 1996/1997a: 25, 38). Dit is bijna 3% van
het nationaal product (CBS 1998: 385). 

De laatste decennia is de ziekenhuissector aan veel veranderingen onderhevig. Zo is mede
door de vergrijzing van de bevolking de vraag naar ziekenhuiszorg toegenomen. Tevens
verandert het karakter van de ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de
medische wetenschap waardoor andere (verfijndere) behandelwijzen kunnen worden
gehanteerd. Naast de traditionele klinische zorg wordt ook de poliklinische zorg van steeds
groter belang in de sector. 
Het overheidsbeleid op het terrein van de ziekenhuiszorg ligt op het terrein van planning
(capaciteit) en financiering. Ook op deze terreinen is de afgelopen decennia het nodige
gewijzigd. Zo is het open-eindefinancieringssysteem van de jaren zeventig en begin jaren
tachtig aangepast tot een systeem van budgettering, om de kosten in de hand te houden.
Daarnaast heeft het beleid via planningsnormen de capaciteit van de ziekenhuizen fors doen
verminderen.

Ondanks deze beleidsaanpassingen nemen de kosten van de ziekenhuiszorg steeds verder toe.
De druk op de ziekenhuissector om de kosten te beheersen, neemt toe. Hierdoor kan ook de
kwaliteit van de dienstverlening onder druk komen te staan. 
Een bijdrage aan het beheersen van de kosten zou kunnen worden geleverd door het vergroten
van de doelmatigheid van ziekenhuizen. Een doelmatiger inzet van middelen biedt een
mogelijkheid om binnen de gegeven budgettaire ruimte meer mensen adequate zorg te bieden,
en/of de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, en/of bij een gegeven zorgniveau het
budget te verkleinen. In het beleid wordt soms het doelmatigheidsargument gehanteerd om
zogenoemde efficiëntiekortingen toe te passen (TK 1994/1995: 86; VWS 1995: 67).
Empirisch onderbouwde aanbevelingen voor dit soort kortingen ontbreken echter. Voor
aanbevelingen voor vergroting van de doelmatigheid is inzicht vereist in de productie-
structuur, ofwel het gehele stelsel van relaties tussen de inzet van middelen en de productie.

Deze studie heeft de volgende doelstellingen:
- het verwerven van kennis over en inzicht in de relaties tussen de inzet van middelen en

de productie van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland;
- het op basis van deze kennis laten zien hoe aanpassingen in de productiewijze of in de

regelgeving tot een doelmatiger inzet van middelen kunnen leiden.

De eerste doelstelling betreft vooral inzicht in de factoren die de inzet van middelen bepalen.
Het gaat daarbij om factoren als de omvang en de samenstelling van de productie, de
organisatie van het productieproces, het economische gedrag van de producenten en de markt
waarin zij opereren. Bij bestudering van de ziekenhuissector zullen ook de medisch
specialisten als belangrijke factor in het productieproces onder de loep genomen worden. Om
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inzicht te krijgen in de invloed van zulke factoren op het productieproces, worden individuele
ziekenhuizen met elkaar vergeleken. Tevens worden de ziekenhuizen gevolgd in de loop der
tijd, opdat het onderzoek ook licht werpt op de ontwikkelingen in de productiestructuur die
optreden of zijn opgetreden.
De tweede doelstelling betreft de mogelijkheden om de kennis over en het inzicht in de
productiestructuur aan te wenden voor het vergroten van de doelmatigheid van de zieken-
huizen. Het gaat daarbij om het leren kennen van instrumenten voor zowel beleidsmakers als
ziekenhuismanagers. Voor beleidsmakers zijn vooral globale instrumenten van betekenis,
zoals de schaal van productie en de bekostigingssystematiek. Managers beschikken over meer
specifieke instrumenten, zoals de samenstelling van het personeel en de uitbesteding van
werkzaamheden aan derden. Ook de rol van de specialisten zal hierbij aan de orde komen. Zo
kan de honorering van de specialisten (in loondienst of vrijgevestigd) van invloed zijn op het
productieproces.
 
In deze studie worden uitsluitend de algemene en academische ziekenhuizen bestudeerd. Het
karakter van de categorale ziekenhuizen, die gespecialiseerd zijn in één of slechts enkele
specialismen, wijkt zodanig af van de algemene en academische ziekenhuizen, dat deze niet
eenvoudig in één model onder te brengen zijn. Tevens nemen de categorale ziekenhuizen
slechts 6% à 7% van de capaciteit en de kosten van de ziekenhuiszorg in beslag (NZi a). in dit
onderzoek wordt niet gekeken naar substitutie van zorg tussen de verschillende instellingen.
Daardoor kunnen de categorale ziekenhuizen buiten de analyses worden gehouden zonder dat
de resultaten voor de algemene en academische ziekenhuizen aangetast worden.
Daarnaast komt in deze studie alleen de productiezijde van de voorziening aan bod; de vraag
naar ziekenhuiszorg blijft in principe buiten beschouwing (zie hiervoor bv. Bikker en De Vos
1992). Voorzover de vraag op enigerlei wijze van invloed is op de productie, wordt hiermee
impliciet echter wel rekening houden. Zo kunnen bijvoorbeeld regionale gezondheids-
verschillen van invloed zijn op de productiestructuur van de ziekenhuizen. Naar de determi-
nanten van de vraag naar ziekenhuiszorg wordt echter niet gekeken.

In de volgende paragrafen van dit inleidende hoofdstuk wordt deze studie in twee kaders
geplaatst. Het eerste kader (§ 1.2) - het onderzoekskader - bestaat uit een overzicht van een
deel van het onderzoeksprogramma van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en een
aantal vergelijkbare studies dat in het verleden is verricht. 
Het tweede kader betreft het beleidskader (§ 1.3). Hierin worden de belangrijkste aspecten van
het huidige beleid ten aanzien van de ziekenhuizen geschetst, waarbij de beleidsrelevantie van
het onderzoek wordt aangegeven. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk de opzet van de studie kort
beschreven (§ 1.4).

1.2 Onderzoekskader

Sinds jaar en dag maakt het SCP ramingen van het gebruik, de kosten en de personeelsom-
vang van voorzieningen in de quartaire sector, onder meer voor de kabinetsformateur in de
zogenoemde Memoranda quartaire sector (SCP 1986, 1989, 1994, 1998a). Daarnaast
publiceerde het SCP in samenwerking met het Instituut voor Onderzoek van Overheids-
uitgaven (IOO) zogenoemde kengetallen openbaar bestuur (De Groot et al. 1993 en 1994;
Haring et al. 1995). Deze publicaties bevatten voor een groot aantal voorzieningen in de
publieke sector cijfers over de productiviteitsontwikkeling, gericht op een inzicht in
verschillen in de ontwikkelingen tussen de verschillende voorzieningen. Thans wordt tevens
in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB) een ramingsmodel voor de kosten van
de zorg ontwikkeld (CPB/SCP 1997). In dergelijke ramingen, meestal gebaseerd op gegevens
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van totalen voor geheel Nederland, wordt dikwijls noodgedwongen van een aantal eenvoudige
veronderstellingen uitgegaan. Onderzoek op basis van gegevens van individuele instellingen,
zoals in deze studie, kan een bijdrage leveren aan de onderbouwing van veronderstellingen in
een ramingsmodel. Daarom is er bij het SCP een programma Productie quartaire sector
ontwikkeld. Binnen dit programma moeten de verschillende aspecten van de productie-
structuur van voorzieningen nader aan de orde komen.

Doelmatig dienstverlenen (Goudriaan et al. 1989a) was de eerste studie binnen dit
Programma. Hierin werd de productiestructuur onderzocht van bejaardenoorden, politie,
openbare bibliotheken en algemeen voortgezet onderwijs. Na Doelmatig dienstverlenen
verschenen nog Doelmatig rechtspreken (Van Tulder en Spapens 1990) over de rechtspraak,
School en schaal (Blank et al. 1990) over primair en secundair onderwijs, Kosten van kennis
(Blank 1993) over het basisonderwijs, Van misdaad tot straf (Van Tulder 1994) over politie,
rechtspraak en gevangeniswezen, en Zuinig op zorg (Blank en Eggink 1996) over verpleeg-
huizen.
In de loop der tijd is het karakter van de studies enigszins gewijzigd. Zo zijn de beleids-
simulaties in Doelmatig dienstverlenen in feite nog niet meer dan een concrete illustratie van
de resultaten van de analyses van de productiestructuur. In de latere studies School en schaal,
Kosten van kennis en Zuinig op zorg is veel meer aandacht besteed aan de beleidssimulaties
en is het realiteitsgehalte van de simulaties door het hanteren van simulatiemodellen fors
toegenomen. De schaalvergrotingsoperatie in het basisonderwijs Toerusting en bereikbaarheid
werd tot voor kort in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OC&W) met een dergelijk simulatiemodel jaarlijks geëvalueerd (Blank en Niggebrugge
1993a en 1993b; Blank et al. 1994; Eggink en Niggebrugge 1995, 1996, 1997). In Zuinig op
zorg is daarnaast veel aandacht besteed aan het meten van de kwaliteit van de dienstver-
lening. Bovendien werd daar meer aandacht geschonken aan de instellingsspecifieke
ondoelmatigheden. In de onderhavige studie zal daarnaast ook veel aandacht zijn voor het
economische gedrag van ziekenhuizen, ofwel hun doelstellingen en de randvoorwaarden
waaronder zij opereren.
Ook in de toekomst zal het SCP de onderzoeken naar de productiestructuur van voorzieningen
in de quartaire sector voortzetten. Zo zullen er naar verwachting nog publicaties verschijnen
over de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

In Nederland zijn verder onder meer studies uitgevoerd naar de watervoorziening (Linden-
bergh 1989), elektriciteitsvoorziening (Künneke 1991), huisvuilverwerking (Bokkes 1989),
openbare bibliotheken (Goudriaan en Molenaar 1993), het hoger onderwijs (Jongbloed et al.
1994; Goudriaan et al. 1998) en het gevangeniswezen (Lijesen et al. 1998). Blank en
Koelman (1997) gaan in op de relatie tussen verzuiling van het basisonderwijs en efficiëntie. 
Nederland kent echter, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, geen lange
traditie op het gebied van onderzoek naar de productiestructuur van voorzieningen in de
quartaire sector of andere publieke diensten. In Productiviteitsonderzoek naar de publieke
sector in Nederland: een overzicht (Blank 1994) wordt een historisch overzicht op het terrein
van de productiestructuur van voorzieningen gepresenteerd. Uit dit overzicht blijkt dat het
oudste onderzoek betrekking heeft op de gezondheidszorg. Het betreft het onderzoek van Van
Aert (1977) naar de kostenstructuur van ziekenhuizen. Ook het onderzoek van Van Montfort
(1980) is gericht op ziekenhuizen. Van Drunen en Van Montfort (1981) en Kooreman (1994)
hebben onderzoek verricht naar de productiestructuur van verpleeghuizen. Een voorstudie
naar de mogelijkheden om de productiestructuur van ziekenhuizen in Nederland te
analyseren, is gedaan door Wiggers et al. (1994). In de onderhavige studie wordt behalve op
het Nederlandse onderzoek ook nader ingegaan op dergelijk onderzoek in het buitenland. Met
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name in de Verenigde Staten blijkt uitgebreid onderzoek te zijn gedaan naar onder meer de
kwaliteit, de toegankelijkheid en de kosten van ziekenhuizen. 
Thans wordt een aantal onderzoeken gestart in het kader van een traject Benchmarking van
AWBZ-sectoren. Een voorloper hiervan is het onderzoek naar de doelmatigheid in de
thuiszorg (Elias et al. 1997). Deze onderzoeken hebben in het algemeen een ander karakter
dan de voornoemde studies (zie Blank 1998).

1.3 Beleidskader

In deze paragraaf zullen de belangrijkste elementen worden besproken uit het beleid ten
aanzien van de ziekenhuiszorg. Hieruit kan een aantal vragen worden afgeleid waarmee de
relatie tussen het geschetste beleidskader en deze studie wordt gelegd.
Het beleid op het gebied van de ziekenhuiszorg heeft met name betrekking op een viertal
terreinen, te weten:
a. aanbod van voorzieningen (planning)
b. kosten en financiering
c. vraag naar zorg
d. kwaliteit.

Ad a. Aanbod van voorzieningen
Het aanbod van ziekenhuisvoorzieningen ligt vrijwel geheel binnen het beleidsveld van de
overheid. Via een erkenningssysteem voor instellingen als eenheid, de beddencapaciteit en het
aantal specialistenplaatsen beheerst de overheid de capaciteit van de ziekenhuissector. De
afgelopen decennia is het beleid erop gericht geweest de overcapaciteit van bedden af te
bouwen (de zogenoemde beddenreductie, zie TK 1996/1997b) en de regionale spreiding van
de voorzieningen te verbeteren. Dit is gerelateerd aan de verschuiving van klinische naar
poliklinische zorg, die onder invloed van de technologische vooruitgang de afgelopen
decennia heeft plaatsgevonden. Een proces van schaalvergroting door fusies en sluiting van
instellingen is hiermee op gang gekomen. 
Een belangrijk probleem bij de ziekenhuiszorg is het bestaan van wachtlijsten voor een groot
aantal medische ingrepen. Hierdoor zijn er verschillende initiatieven ontstaan om de
wachtlijsten te omzeilen (TK 1996/1997a: 41). Voorbeeld hiervan zijn de omstreden
bedrijvenpoliklinieken, waar bedrijven betalen voor het snel behandelen van hun werknemers.
In plaats van zulke 'wachtlijst omzeilende' initiatieven worden vanuit het beleid 'wachtlijst
verminderende' initiatieven gestimuleerd, zoals het erkennen van extra specialistenplaatsen
voor specialismen waar veel knelpunten zijn. In 1997 is bijvoorbeeld 45 miljoen gulden
vrijgemaakt voor het wegwerken van de wachtlijsten in de ziekenhuizen (TK 1997/1998a: 49,
259).

Ad b. Budgettaire voorwaarden (financiering)
De budgettaire voorwaarden volgen uit de door de overheid vastgestelde financiële kaders.
Sinds jaar en dag is kostenbeheersing een sleutelbegrip in het financiële overheidsbeleid,
ingegeven door de wens tot een verlaging van de collectieve-lastendruk. Hiervoor worden
verschillende instrumenten ingezet, zoals veranderingen in verzekeringssystemen (dekking en
vergoedingen), regels voor doorverwijzingen (huisartsen), tariefverlagingen of veranderingen
van honoreringssystemen (specialisten), wijze van budgetteren (ziekenhuizen) en prijs-
afspraken (medicijnen). 
In 1993 is de Commissie modernisering curatieve zorg ingesteld (CMCZ, ook wel genoemd
commissie-Biesheuvel), die een advies heeft uitgebracht over de organisatie van het curatieve-
zorgaanbod, en het instrumentarium dat de overheid ter beschikking heeft om hierop invloed
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uit te oefenen. Belangrijke aanbeveling van de commissie is het introduceren van product-
prijzen, in plaats van de huidige ingewikkelde tarievenstructuur (CMCZ 1994a).
Verschillende maatregelen op financieel terrein zijn sindsdien genomen. Zo zijn er de
zogenoemde lokale initiatieven, waardoor het dienstverband van specialisten een soort
tussenvorm aanneemt van vrijgevestigd en in loondienst. Ook zijn er thans de zogenoemde
aanneemsommen, waarbij het budgetteringssysteem dat thans voor de ziekenhuizen geldt,
wordt omgezet in een vast budget, op basis van het budget in 1996.
Op een deel van de kosten zou kunnen worden bespaard door onnodige medische consumptie
tegen te gaan. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld financiële belemmeringen worden opgeworpen,
zoals de invoering van een eigen risico of eigen bijdrage bij een bezoek aan de huisarts of
specialist. Een andere optie is bepaalde institutionele barrières te slechten. Ook in de zieken-
huiszorg is het wellicht mogelijk middels een substitutiebeleid andere, meer op maat gesneden
en wellicht ook voordeliger zorg te verlenen. 
Kostenbesparingen kunnen volgens de overheid ook worden gerealiseerd door doelmatiger te
werken. Directe kortingen op de budgetten of het achterwege laten van compensaties in de
budgetten voor wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van het personeel, worden gemotiveerd
met mogelijkheden tot verbeteringen van de doelmatigheid (zogenoemde
efficiëntiekortingen). 
In de onderzoeken van de werkgroep Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
(MDW) (MDW 1996, 1998) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ 1996) wordt
gepleit voor een meer marktgericht werken van de ziekenhuissector. Voor de uitwerking van
de aanbevelingen van de werkgroep-MDW op het gebied van aanspraken, capaciteit en
infrastructuur, bekostiging tarieven en prijzen, is een projectgroep ingesteld die begin 1998
een implementatieplan heeft afgeleverd (TK 1997/1998a: 47; MDW 1998).

Ad c. Vraag naar zorg
De vraag naar ziekenhuiszorg is, zoals eerder gemeld, aan veranderingen onderhevig. Door
de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal chronische aandoeningen toe, en daardoor
de vraag naar zorg. Tevens verandert het karakter van de zorg. Eerder is al genoemd dat er
een verschuiving optreedt van de klinische naar de poliklinische zorg. Dit past in het
substitutiebeleid, waarbij de intramurale zorg waar mogelijk vervangen wordt door
extramurale zorg. Dit beleid is erop gericht om de zorg zo veel mogelijk buiten het
ziekenhuis, waar mogelijk in de thuissituatie, te laten plaatsvinden. Dit is het terrein van de
transmurale zorg of de 'ziekenhuis verplaatste zorg'. Een flink aantal initiatieven om
ziekenhuiszorg in de thuissituatie te leveren is inmiddels gestart (RVZ 1996: 94 e.v.). In dit
kader past ook de zogenoemde verkeerde-bedproblematiek, waarbij patiënten die geen
medische zorg meer nodig hebben maar wel verpleging, in een ziekenhuis blijven omdat er
geen capaciteit in een verpleeghuis beschikbaar is. Tevens wordt gepoogd de vraag naar zorg
te beperken door bijvoorbeeld het instellen van een systeem van eigen bijdragen.

Ad d. Kwaliteit
In 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen ingevoerd met als doelstelling de kwaliteit van de
aangeboden zorg te bevorderen en te garanderen. Tevens moeten de instellingen verant-
woording afleggen over het door hen gevoerde kwaliteitsbeleid. De overheid kan, volgens
deze wet, indien nodig dwingende maatregelen nemen. Hieraan gerelateerd zijn de onlangs
gestarte projecten om een certificatieprocedure voor de ziekenhuiszorg te ontwikkelen. Hierbij
moeten instellingen aan allerlei organisatorische kwaliteitseisen voldoen (PACE 1996).

Uit het geschetste beleidskader kan een aantal vragen worden afgeleid met betrekking tot de
productie en de inzet van middelen. Zo kan op het gebied van het aanbod van ziekenhuis-
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voorzieningen worden nagegaan of uit de schaalvergroting besparingen voortvloeien of dat de
kosten juist toenemen. Wat is de relatie tussen kosten en de marktoriëntatie die nu voorge-
staan wordt? Hoe zouden de productprijzen eruit moeten zien als een dergelijk systeem wordt
ingevoerd? Ook speelt de vraag wat het effect op de kosten is van wijzigingen in de medische
technologie. Worden behandelingen hierdoor goedkoper, of worden er steeds geavanceerdere
en duurdere behandelwijzen ingezet om de kwaliteit van de zorg te vergroten? Wat is het
effect van de veranderingen in de patiëntenpopulatie?

1.4 Opzet

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschrijving gegeven van de ziekenhuissector. Eerst wordt
de ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuissector kort beschreven, waarbij ook de doelstelling
van het huidige ziekenhuis aan de orde komt. Ook wordt beschreven welke bijzondere positie
de medisch specialisten innemen in de ziekenhuizen. Daarna worden de ontwikkelingen in de
ziekenhuissector in de afgelopen vijftien jaar beschreven, met name op het gebied van
capaciteit, inzet van middelen, kosten, patiënten en behandelingen. Tot slot wordt ingegaan
op de financiering en overige wet- en regelgeving die betrekking hebben op de ziekenhuizen.

In hoofdstuk 3 wordt een algemene beschrijving gegeven van de theorie van productie en
kosten. Gestart wordt met de belangrijkste begrippen uit de theorie van het producenten-
gedrag en de meting van productiviteit en efficiëntie. Naast de technologie, het economische
gedrag van producenten en de wijzen waarop deze kunnen worden gerepresenteerd, komt ook
een aantal kenmerken van de productiestructuur aan de orde, zoals marginale kosten en
schaaleffecten. Aangezien de gangbare veronderstellingen over het economische gedrag van
producenten, zoals kostenminimalisatie, vaak niet goed aansluiten bij het gedrag van
producenten in de quartaire sector, wordt een aantal afwijkende gedragsveronderstellingen
besproken. Tot slot wordt aangegeven hoe aan de verschillende modellen een empirische
invulling gegeven kan worden.

De bespreking in hoofdstuk 4 betreft de economie van de ziekenhuiszorg. De elementen van
de productiestructuur worden hier besproken, toegespitst op de situatie in de ziekenhuissector.
Zo wordt uiteengezet wat verstaan wordt onder de productie van ziekenhuizen, en wat de
ingezette middelen zijn in de ziekenhuizen. Hierbij worden de mogelijkheden om de
zorgzwaarte van patiënten en de kwaliteit van de dienstverlening te meten, uitgebreid
besproken. Vervolgens wordt aangegeven welke actoren in de ziekenhuizen een rol spelen, en
wat hun doelstellingen hierbij zijn. Met name de specialisten en het management van
ziekenhuizen komen hierin prominent naar voren. De relatie tussen vorenstaande elementen
van de productiestructuur komt vervolgens aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
beschouwing over de invloed van de financiering op de productiestructuur van ziekenhuizen.
Hoewel de Nederlandse situatie in gedachten gehouden wordt, is dit hoofdstuk algemeen van
opzet en is de bespreking ook van toepassing bij bestudering van de productiestructuur van
ziekenhuizen in andere landen.

Hoofdstuk 5 gaat in op de gegevens die gebruikt zijn bij de empirische analyses van de
productiestructuur. De gegevens zijn onderverdeeld in productiegegevens, gegevens over de
inzet van middelen en overige gegevens, zoals kenmerken van de markt en de institutionele
vormgeving. Hierin wordt de verzameling van de gegevens besproken en de bewerkingen die
hierop zijn toegepast. Ook wordt bestudeerd in hoeverre de uiteindelijke gegevensverzameling
representatief is voor de gehele sector.
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In hoofdstuk 6 staan de resultaten vermeld van een globale analyse van de sector zieken-
huizen. Hier worden kengetallen besproken van bijvoorbeeld de productie en de kosten. De
elementen van de productiestructuur die in hoofdstuk 4 zijn besproken, zoals productie en
inzet van middelen, worden daarbij empirisch ingevuld. Tevens wordt een aantal ruwe
productiviteitsmaten uitgerekend en besproken. 

Uitgaande van de theoretische beschouwingen in de hoofdstukken 3 en 4 wordt in hoofdstuk 7
de econometrische modellering besproken waarmee de empirische analyses worden
uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke modellen passend zijn voor analyses van
de ziekenhuissector in Nederland. Het hoofdstuk start met de keuze voor een model met finale
productie (behandelde patiënten) of intermediaire productie (zoals verpleegdagen en
specialistische verrichtingen). Daarna wordt ingegaan op de keuze voor een representatie door
middel van een kostenfunctie of een opbrengstfunctie, op hypothesen over afwijkingen
(varianten) van 'economisch gedrag' om bijvoorbeeld kwaliteit te implementeren, en op de
keuze voor een passende wiskundige vorm. Tevens wordt aangegeven hoe de verschillende
modellen met elkaar vergeleken kunnen worden en op welke wijze hieruit een keuze kan
worden gemaakt. Naast inhoudelijke argumenten zullen statistische eigenschappen van de
modellen de basis vormen van een verantwoorde modelkeuze. Zo zal niet van tevoren een
keuze worden gemaakt, maar zal de empirie de doorslag geven. Bij de constructie van de
modellen wordt rekening gehouden met de beperkingen die de beschikbare gegevens met zich
meebrengen. Hiertoe wordt geput uit de informatie in de hoofdstukken 5 en 6.

Hoofdstukken 8 en 9 bevatten de resultaten van de econometrische analyses. 
Hoofdstuk 8 behandelt een parametrische analyse. Hierbij worden de modellen naast elkaar
gezet en worden de hypothesen getoetst volgens de procedure uit hoofdstuk 7. Ook zal er
aandacht zijn voor resultaten uit ander onderzoek uit binnen- en buitenland. De relatie met de
ruwe productiviteitscijfers uit hoofdstuk 6 zal hierbij ook worden bestudeerd.
Hoofdstuk 9 beschrijft de resultaten van een niet-parametrische analyse. Ook daar zullen de
verschillende modellen beschreven in hoofdstuk 3 naast elkaar worden gezet. Tevens worden
de resultaten van de parametrische en de niet-parametrische analyses met elkaar vergeleken.
Ook de resultaten van andere niet-parametrische studies naar de ziekenhuissector uit binnen-
en buitenland komen aan de orde.

In hoofdstuk 10 worden enkele beleidssimulaties besproken. Hierbij worden de effecten van
mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de sector geanalyseerd. Het gaat dan om demo-
grafische ontwikkelingen, zoals de toenemende vergrijzing, maar ook om ingrepen in het
beleid die thans in de maatschappij ter discussie staan. Gedacht wordt aan de effecten van
schaalvergroting, kwaliteitsveranderingen of het wijzigen van de concurrentieverhoudingen.

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 11, geeft een samenvatting en de conclusies van de
voorgaande hoofdstukken. Bovendien wordt gekeken of de resultaten aanwijzingen bevatten
ter ondersteuning van bepaalde beleidsalternatieven.
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2  De voorziening beschreven

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de ziekenhuissector. Vragen die hierbij
naar voren komen, geven aanleiding tot de analyses in de rest van deze studie. Paragraaf 2.2
bevat een schets van de ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuizen. Een omschrijving van
wat thans onder een ziekenhuis wordt verstaan, komt daarbij aan de orde. Ook aan de bijzon-
dere plaats die de specialisten in ziekenhuizen innemen, wordt in deze paragraaf aandacht
geschonken. Paragraaf 2.3 geeft een overzicht van ontwikkelingen in de sector over de
afgelopen vijftien jaar. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan de aspecten die bij de
bestudering van de productiestructuur van de ziekenhuizen van belang zijn, zoals capaciteit,
productie en kosten. Vervolgens gaat paragraaf 2.4 in op de financiering van de ziekenhuizen
in Nederland. Deze paragraaf bevat een overzicht van de verschillende financieringssystemen
die in de periode vanaf 1980 gehanteerd zijn. Ook de honorering van de specialisten komt
hierbij aan de orde. In paragraaf 2.5 wordt de wet- en regelgeving besproken die van belang is
voor de ziekenhuissector. De belangrijkste elementen van het in de afgelopen vijftien jaar
gevoerde beleid worden op een rijtje gezet. Ook recente beleidsvoornemens worden daarbij
betrokken. Tot slot bevat paragraaf 2.6 een korte samenvatting van de geschetste ontwikkelin-
gen en wordt daar een aantal vragen afgeleid die in deze studie kunnen worden beantwoord.

In Nederland bestaan drie categorieën ziekenhuizen: algemene, categorale en academische
ziekenhuizen. Deze drie categorieën vormen geen homogene groep; het karakter van de drie
voorzieningen verschilt aanzienlijk. De categorale ziekenhuizen hebben zich gespecialiseerd
in één of slechts enkele specialismen. Er zijn bijvoorbeeld oogziekenhuizen, kankerklinieken
of revalidatiecentra. De academische ziekenhuizen bieden, evenals de algemene ziekenhuizen,
een breed scala aan specialismen. In de academische ziekenhuizen speelt het wetenschappe-
lijk onderzoek echter een grote rol, terwijl dat in de algemene ziekenhuizen in veel mindere
mate het geval is. De productiestructuur van de categorieën ziekenhuizen kan door het ver-
schil in karakter wezenlijk verschillen. Dit geldt met name voor de groep categorale zieken-
huizen, waarin de revalidatiecentra een belangrijke plaats innemen.  De revalidatiecentra1

kennen bijvoorbeeld een veel langere ligduur. Hierdoor zijn de verschillende categorieën niet
eenvoudig in één model te bestuderen. Tevens beslaan de categorale ziekenhuizen slechts een
klein deel van de ziekenhuissector, zowel gemeten in aantal instellingen als in aantal bedden
en kosten.  Daarom is in deze studie gekozen voor het analyseren van alleen de algemene en2

academische ziekenhuizen; de categorale ziekenhuizen worden buiten de analyses gehouden.
Dit hoofdstuk zal vooral betrekking hebben op de algemene en academische ziekenhuizen; de
categorale ziekenhuizen komen slechts globaal in beeld, in de kerngegevens in paragraaf
2.3.2.

2.2 Geschiedenis en omschrijving van de sector

2.2.1 Ontstaansgeschiedenis

In ons land kunnen de middeleeuwse charitatieve centra, zoals gast- en dolhuizen, worden
gezien als de voorlopers van het huidige ziekenhuis. Daar stond niet de medische behandeling
(cure) voorop maar de verzorging (care) van met name ouden, armen en daklozen. Tot de
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Eerste Wereldoorlog waren ziekenhuizen instellingen die vooral gericht waren op verpleging
en verzorging van patiënten (Mackenbach en Van der Maas 1995: 4-10; RVZ 1996: 75).
In de tweede helft van de vorige eeuw vond er door de technologische ontwikkelingen een
revolutie plaats in de ziekenhuizen. Door deze ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande
specialisatie van artsen konden medisch specialisten hun taak slechts binnen het ziekenhuis
uitoefenen. Er ontstonden nieuwe afdelingen en beroepen, de rol van de arts in het ziekenhuis
werd steeds groter en een groei van de verpleegkundige en de medische staf was het gevolg.
Het ziekenhuis werd een medisch instituut, waarin medische en verpleegkundige opleidingen
eveneens een plaats hadden (RVZ 1996). Ook het aantal ziekenhuizen en het aantal opge-
nomen patiënten namen fors toe. Dit zorgde voor een explosieve groei van de kosten. De
extreme kostengroei was niet meer op te vangen door de gebruikers: de lokale overheden
namen de financiering van de ziekenhuiszorg op zich. Particuliere instellingen verzorgden
vooral de meervermogenden, hoewel ook armlastigen daar behandeld werden. Daarvoor
betaalden de gemeenten een vast bedrag. De (gemeentelijke) ziekenhuizen waren er nog
steeds met name voor de armeren in de samenleving. 
Met het Ziekenfondsbesluit van 1941 werd de ziekenhuiszorg toegankelijk voor alle loontrek-
kenden en werd de invloed van de lokale overheden op het financieel beleid ingeperkt. Na de
Tweede Wereldoorlog nam de invloed van de rijksoverheid op de ziekenhuizen toe. In het
kader van de wederopbouw werden regels gesteld voor de bouw, lonen en prijzen (WZV 1994:
3). In de jaren vijftig en zestig ontstond een overcapaciteit in de ziekenhuissector, doordat de
economische groei en de wetgeving (te veel) ruimte gaven voor bouw in de gezondheidszorg
(RVZ 1996: 77; Maarse 1990: 54-56). Tevens gaven veranderingen in de medische techno-
logie en behandelwijzen aanleiding tot concentratie van voorzieningen. Ook leidde dit tot het
ontstaan van overcapaciteiten, doordat apparatuur veelal slecht gespreid was.
In 1968 werd de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) ingevoerd. Hierin worden de
aanspraken vastgelegd die de bevolking kan maken op vergoedingen bij uitzonderlijk hoge of
onverzekerbare ziektekosten. Ook wordt de erkenning geregeld van instellingen die patiënten
kunnen opnemen voor rekening van de AWBZ. Dit biedt impliciet waarborgen met betrek-
king tot de kwaliteit van de geleverde zorg (zie AWBZ 1993).
Om de collectieve-lastendruk van de financiering van de ziekenhuiszorg in de hand te kunnen
houden, werd vanaf de jaren zeventig de sturende rol van de overheid steeds groter (van
Montfort 1992: C 6-3-4; Maarse 1990: 55). Zo werden in 1971 in de Wet ziekenhuisvoor-
zieningen (WZV) regels vastgelegd voor planning en bouw. De doelmatigheid van de
voorzieningen stond daarbij voorop, qua aanwending van middelen, opzet van instellingen en
geografische spreiding (WZV 1994: 5).  Vanzelfsprekend waren daarbij ook zaken als kwali-3

teit, toegankelijkheid en bereikbaarheid van belang. Zie Maarse (1990) voor een overzicht van
de ontwikkeling van de overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg tot de jaren tachtig.
Meer recent overheidsbeleid is weergegeven in paragraaf 2.5.

Samengevat hebben in de ontstaansgeschiedenis van de middeleeuwse instellingen tot de
huidige ziekenhuizen de volgende ontwikkelingen centraal gestaan (RVZ 1996):
- verschuiving van het zwaartepunt van de zorg van care naar cure;
- concentratie van voorzieningen (door technologische ontwikkelingen);
- integratie van medisch specialisten in de organisatie;
- schaalvergroting door groei van de vraag naar zorg;
- van een voorziening speciaal voor armen naar een voorziening voor de gehele bevolking;
- van gemeentelijke sturing naar rijksoverheidsbeleid.

Daarnaast is het karakter van de ziekenhuiszorg veranderd. Naast de traditionele klinische
zorg is de poliklinische zorg steeds belangrijker geworden. Thans zijn deconcentratie en
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decentralisatie steekwoorden in het beleid (RVZ 1996: 79). Dit uit zich bijvoorbeeld in het
ontstaan van buitenpoliklinieken waar poliklinische zorg geografisch gescheiden van het
ziekenhuis wordt aangeboden (deconcentratie) en het verleggen van de verantwoordelijkheid
van het management naar lagere niveaus, zoals bij de interne budgettering (decentralisatie).
Doordat het accent van de zorg steeds meer wordt verschoven van klinische naar niet-
klinische zorg, is een zekere (klinische) overcapaciteit ontstaan. De afgelopen decennia is een
proces in gang gezet om deze overcapaciteit af te bouwen (de zogenoemde beddenreductie, zie
bv. TK 1996/1997b) en de regionale spreiding van voorzieningen te verbeteren. De sturing
ligt op het gebied van de planningsnormen van het aantal bedden per 1.000 inwoners. Dit
leidde tot een reductie en herschikking van het aantal bedden en ging gepaard met sluiting en
fusie van ziekenhuizen. Een vergroting van de schaal van de instellingen was het gevolg.
Motieven hiervoor waren met name het versterken van de positie op de regionale markt, het
verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het beperken van de bouw- en exploitatiekosten
(RVZ 1996: 79).

2.2.2 Het huidige ziekenhuis

De kerntaken van de ziekenhuizen kunnen als volgt worden omschreven (CMCZ 1994b: 40;
RVZ 1996: 18):
- het bieden van medisch-specialistische behandelingen;
- het bieden van de daarbij noodzakelijke verpleging en verzorging. 
Een ziekenhuis levert dus patiëntenzorg, bestaande uit behandeling en verpleging. Voor de
uitvoering van de kerntaken beschikt het ziekenhuis over faciliteiten voor onderzoek,
behandeling en verpleging. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op verschillende typen
ziekenhuizen (algemene, categorale en academische) en de verschillende vormen van
patiëntenzorg die in de ziekenhuizen geboden worden (reguliere en topreferentiezorg; zie
hierna).

Typen ziekenhuizen

Zoals gezegd, zijn de ziekenhuizen in Nederland te verdelen in algemene, academische en
categorale ziekenhuizen. Deze typen hebben alle een eigen karakter. Daarnaast verschillen
ook de financiering en wet- en regelgeving tussen de typen ziekenhuizen. Zie hiervoor de
paragrafen 2.4 en 2.5.
De categorale ziekenhuizen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling en verzorging van
één of slechts enkele specialismen, zoals oogziekenhuizen of kankerklinieken. Een groot
aantal van de categorale ziekenhuizen zijn revalidatiecentra, waar patiënten voor langere tijd
verblijven.  Daarnaast bestaan er poliklinische revalidatiecentra, die ook als categorale4

ziekenhuizen worden beschouwd.
De algemene ziekenhuizen hebben zich niet toegelegd op één specialisme, maar bieden een
veelheid aan specialismen. De grootte van de algemene ziekenhuizen varieert fors. Zo had in
1995 het kleinste algemene ziekenhuis 138 erkende bedden, terwijl het grootste ziekenhuis
946 erkende bedden telde (NZi e).5

De academische ziekenhuizen leveren evenals de algemene en categorale ziekenhuizen op de
eerste plaats patiëntenzorg. Daarnaast vervullen zij de zogenoemde werkplaats- en ontwikke-
lingsfuncties en verzorgen zij de opleiding van medisch specialisten. De werkplaatsfunctie
van de academische ziekenhuizen bestaat uit het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
van de medische faculteit. Het gaat vooral om patiëntgebonden onderzoek en het praktijk-
gedeelte van de opleiding tot basisarts. De ontwikkelingsfunctie ligt op het terrein van nieuwe
medische technologieën en behandelwijzen (MDW 1996: 48).
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Patiëntenzorg

De patiëntenzorg in ziekenhuizen omvat de diagnostiek en eventuele behandeling en ver-
pleging van patiënten. Deze kan worden onderverdeeld in de normale medisch-specialistische
zorg en de topklinische zorg. De topklinische zorg betreft bepaalde behandelingen, de
zogenoemde artikel-18-behandelingen, die zijn vastgelegd in de Wet ziekenhuisvoorzieningen
(WZV), zoals orgaantransplantaties en radiotherapie (zie VWS 1994). Het gaat daarbij om
functies die vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid geconcentreerd dienen te
worden (WZV 1994: 73). De reguliere patiëntenzorg, inclusief de topklinische zorg, vindt
plaats in zowel algemene ziekenhuizen als in de categorale en academische ziekenhuizen.
Opgemerkt wordt wel dat de topklinische zorg voor een groot deel wordt vervuld in de
academische ziekenhuizen (MDW 1996: 48).
Tevens wordt in de ziekenhuissector een onderscheid gemaakt tussen reguliere patiëntenzorg
en topreferentiezorg. Topreferentiezorg betreft de zeer specialistische zorg die gepaard gaat
met bijzondere kennis en kunde op het terrein van diagnostiek en behandeling (MDW 1996:
48). De topreferentiezorg vindt plaats zowel op het gebied van de normale medisch-
specialistische zorg (bv. de gecompliceerde blindedarmoperatie) als op het gebied van de
topklinische zorg (bv. de gecompliceerde hartoperatie). Ook de topreferentiefunctie wordt
voor het grootste deel vervuld door de academische ziekenhuizen; de algemene en categorale
ziekenhuizen bieden hieraan een geringe bijdrage. 

2.2.3 Medisch specialisten

In het ziekenhuis spelen de medisch specialisten een belangrijke en bijzondere rol. De
ziekenhuizen worden wel omschreven als de 'ateliers' voor de specialisten (Van Londen 1995:
240). De interne organisatie van een ziekenhuis kan worden gezien als een samenspel van
twee bedrijven (zie bv. CMCZ 1994b: 61; RVZ 1996: 20; Folland et al. 1993: 369; Harris
1977: 467): 
- het administratieve en facilitaire bedrijf dat fungeert als leverancier van faciliteiten voor

behandeling en verpleging;
- het bedrijf van de specialisten dat faciliteiten gebruikt voor de medische behandeling.
Dit weerspiegelt de grote mate van zelfstandigheid van de specialisten doordat zij de
medische kennis hebben om te kunnen beslissen over de behandeling die de patiënten moeten
krijgen. Het management van het ziekenhuis kan het professionele handelen van de
specialisten nauwelijks sturen.

Thans worden er 29 erkende specialismen onderscheiden, die opgesomd worden in bijlage B1.
Deze zijn te verdelen in poortspecialismen, waarnaar door huisartsen wordt doorverwezen
(zoals interne geneeskunde, chirurgie), en ondersteunende specialismen (zoals anesthesie,
radiologie). Per specialisme is er een wetenschappelijke vereniging die zorgdraagt voor zaken
als de opleiding van nieuwe specialisten, kwaliteitsbevordering en protocolontwikkeling
(CMCZ 1994b: 50). 
Ongeveer een kwart van de specialisten is in loondienst van het ziekenhuis waaraan zij
verbonden zijn (CMCZ 1994b). De salarissen van specialisten in loondienst worden in
principe verrekend in de verpleegtarieven van het ziekenhuis. Als gevolg van de regelgeving
met betrekking tot de tarieven en de honorering van specialisten zijn over het algemeen per
ziekenhuis van een specialisme ofwel alle specialisten vrijgevestigd, ofwel alle specialisten in
loondienst (zie hiervoor § 2.4.3). 
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De specialisten die niet in loondienst zijn, de zogenoemde vrijgevestigde specialisten, worden
in principe per verrichting of consult betaald; hun inkomen is afhankelijk van hun productie.
Zij hebben dus een financieel belang bij het verhogen van hun productie. Hierdoor kan
spanning ontstaan tussen het beleid van het ziekenhuismanagement en dat van de specia-
listen. Daarom is in 1995 een derde honoreringssysteem voor de specialisten ingevoerd, de
zogenoemde lokale initiatieven. Hierbij krijgen de specialisten een budget toebedeeld,
onafhankelijk van de gerealiseerde productie. Zie paragraaf 2.4.3 voor een verdere bespreking
van de honorering van specialisten.

Tot slot is het van belang dat in het huidige Nederlandse gezondheidszorgsysteem (verzeke-
ringssysteem) de huisarts als poortwachter dient: de huisarts verwijst naar een specialist, die
al dan niet kan besluiten tot opname. 

2.3 Ontwikkelingen in de ziekenhuizen 1980-1995

2.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een aantal ontwikkelingen besproken die de afgelopen vijftien jaar in
de ziekenhuissector hebben plaatsgevonden. Om een indruk te krijgen van de ziekenhuis-
sector als geheel wordt eerst een aantal ontwikkelingen van alle ziekenhuizen tezamen
beschreven (§ 2.3.2). Daarna worden de algemene en academische ziekenhuizen nader in
beschouwing genomen; de categorale ziekenhuizen worden niet nader bekeken. Verschillen
tussen ontwikkelingen bij de algemene en academische ziekenhuizen zullen hierbij worden
aangegeven. Achtereenvolgens komen aan bod: de capaciteit en de geografische spreiding
(§ 2.3.3), de productie (§ 2.3.4) en de kosten, en de prijzen en volumes van de ingezette
middelen (§ 2.3.5). De ontwikkelingen worden, voorzover de desbetreffende gegevens
beschikbaar zijn, geschetst over de periode 1980 tot en met 1995.

2.3.2 Kerngegevens van de ziekenhuissector

In deze paragraaf wordt een aantal kerngegevens van de ziekenhuissector besproken op het
gebied van capaciteit, productie en kosten. De algemene, academische en categorale
ziekenhuizen zijn hierbij samengenomen.

In paragraaf 2.2 is aangegeven dat er een proces van schaalvergroting heeft plaatsgevonden in
de afgelopen decennia. Deze schaalvergroting is het gevolg van het planningsbeleid van de
overheid via vestigingsnormen en erkenningen. Dit beleid heeft onder meer tot doel de
doelmatigheid en kwaliteit te bevorderen en daarbij de kosten te beheersen en de beddencapa-
citeit van de ziekenhuizen te verminderen. De gevolgen hiervan voor het aantal ziekenhuizen
zijn weergegeven in figuur 2.1 voor de periode 1980-1995.
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Figuur 2.1 Ontwikkeling in het aantal algemene, academische en categorale ziekenhuizen, 1980-1995

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Figuur 2.1 geeft aan dat het aantal ziekenhuizen in de afgelopen vijftien jaar van ongeveer
230 in 1980 gedaald is naar 150 in 1995. Dit betekent een daling van 35%. De verdeling van
de ziekenhuizen over de drie typen (algemene, academische en categorale ziekenhuizen) is in
de afgelopen vijftien jaar nauwelijks veranderd (niet in de figuur). De algemene ziekenhuizen
vormen veruit de grootste groep met een aandeel van ongeveer drie kwart; de categorale
ziekenhuizen vormen ongeveer een vijfde van het totaal. De academische ziekenhuizen
vormen ongeveer 5% van het totale aantal ziekenhuizen; hun aantal is gestegen van 7 in 1980
tot 9 in 1995.

In het licht van het beleid om de capaciteit van de ziekenhuizen in termen van bedden te
verminderen, is het interessant om te kijken hoe het totale aantal erkende bedden zich in de
afgelopen periode van fusie, sluiting en schaalvergroting heeft ontwikkeld. Hierbij is het
aantal erkende bedden gedefinieerd als het aantal bedden dat in de erkenningsbeschikking is
toegewezen aan een ziekenhuis. De ontwikkeling van het aantal erkende bedden in alle
ziekenhuizen in de periode 1980-1995 wordt weergegeven in figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Ontwikkeling in het aantal erkende bedden in algemene, academische en categorale ziekenhuizen,
1980-1995

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Uit figuur 2.2 volgt dat evenals het aantal ziekenhuizen ook de totale beddencapaciteit van de
ziekenhuizen is afgenomen, een afname van ruim 70.000 bedden in 1980 tot ruim 60.000
bedden in 1995 (-15%). Samengenomen geven de figuren 2.1 en 2.2 aan dat het aantal
ziekenhuizen de afgelopen vijftien jaar sneller is gedaald dan het aantal erkende bedden. Het
gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis is daardoor toegenomen met ongeveer 30%.

De productie van ziekenhuizen kan op velerlei wijze worden gemeten. Zo kan gekeken
worden naar het aantal opnamen, verpleegdagen en polibezoeken of naar het aantal
verrichtingen. Omdat gegevens voor verpleegdagen en polibezoeken voor de categorale
ziekenhuizen niet voorhanden zijn, wordt in figuur 2.3 alleen gekeken naar het aantal
opnamen in de ziekenhuizen. In paragraaf 2.3.4 wordt nader ingegaan op verschillende maten
voor de productie van ziekenhuizen. 

Figuur 2.3 geeft aan dat het aantal opnamen in 1980 ruim 1,5 miljoen bedroeg. In de gehele
periode 1980-1995 schommelt het aantal opnamen in de ziekenhuizen tussen de 1,5 en 1,6
miljoen.
Om een indruk te krijgen van de kosten van de ziekenhuissector, wordt de ontwikkeling
geschetst van het volume van de inzet van middelen. Dit volume wordt gedefinieerd als de
totale kosten van de ziekenhuizen, gecorrigeerd voor de prijsontwikkelingen in de afgelopen
vijftien jaar. Dit is gedaan met een prijsindexcijfer voor de ziekenhuissector. Zie de
beschrijving van figuur 2.17 voor de constructie van dit indexcijfer. In figuur 2.4 wordt
gekeken naar de totale inzet van middelen voor de drie typen ziekenhuizen tezamen, gemeten
in volumes, in de jaren 1980-1995.
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Figuur 2.3 Ontwikkeling in het aantal opnamen in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen, 1980-
1995 (x mln.)

Bron: NZi (a en c) SCP-bewerking

Figuur 2.4 Ontwikkeling in het volume van de ingezette middelen in algemene, academische en categorale
ziekenhuizen,
1980-1995 (in indexcijfers, 1980 = 100)

Bron: NZi (a, c, f) SCP-bewerking
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Figuur 2.4 laat zien dat het volume van de inzet van middelen van de ziekenhuissector de
afgelopen vijftien jaar is toegenomen met ongeveer 8%. Tussen 1983 en 1988 bleef het
volume van de ingezette middelen redelijk. In 1983 is de zogenoemde budgettering ingevoerd
(zie § 2.4 voor een uitgebreide beschrijving van de financieringssystemen). In de overgangs-
periode van 1983 tot en met 1987 werd de hoogte van de budgetten (gedeeltelijk) vastgesteld
op basis van historische kosten. Hierdoor werden ziekenhuizen gedwongen hun kosten te
beperken. In 1988 werd de financieringssystematiek weer aangepast. Hierdoor ontstond er
weer meer financiële ruimte voor de ziekenhuizen en nam het volume van de ingezette
middelen weer toe. Nadat de ziekenhuizen zich aan de nieuwe situatie hadden aangepast
(1990), stabiliseerde het volume van de ingezette middelen zich weer.
Opgemerkt wordt dat het kostenaandeel van de categorale ziekenhuizen in 1980 ongeveer 8%
was (niet in de figuur). In de loop der tijd is dit aandeel nauwelijks veranderd. Het kosten-
aandeel van de algemene en de academische ziekenhuizen is echter wel gewijzigd. De kosten
van de algemene ziekenhuizen namen in 1980 75% van de totale kosten in beslag, in 1995
was dat nog maar 70%. Het kostenaandeel van de academische ziekenhuizen is derhalve juist
toegenomen, van 17% in 1980 tot 24% in 1995. Eén van de oorzaken hiervan is de toename
van het aantal academische ziekenhuizen, met een daarbijbehorende toename in de totale
beddencapaciteit in de academische ziekenhuizen en de afname van de beddencapaciteit in de
algemene en categorale ziekenhuizen. De volgende paragraaf gaat hier nader op in.

Samengevat, in de ziekenhuissector is sprake van een afname van het aantal bedden
(klinische capaciteit), een (lichte) toename van de productie gemeten in opnamen en een
toename van de inzet van middelen. Tevens blijkt de schaal van de productie te zijn
toegenomen.
Een aantal vragen dient zich nu aan. Zo kan gevraagd worden of de kosten en de productie
met elkaar in de pas lopen. Indien dit niet het geval is, wat zijn hiervan de oorzaken? Zijn er
verschuivingen opgetreden in de samenstelling van de productie, bijvoorbeeld meer
topklinische zorg? Is de schaal waarop de ziekenhuizen nu opereren optimaal vanuit het
oogpunt van doelmatigheid? Hoe heeft de kwaliteit van de zorg zich ontwikkeld? Zijn er
technologische wikkelingen geweest die de kosten hebben beïnvloed? Beantwoording van
deze vragen vereist nader onderzoek. Daarom worden in het navolgende de algemene en
academische ziekenhuizen nader beschreven; de categorale ziekenhuizen blijven zoals gezegd
verder buiten beschouwing. De informatie zal op sommige punten de vorenstaande vragen
beantwoorden, maar ook aanleiding geven tot nadere vragen. Aan de hand van de analyses in
deze studie kunnen deze vragen worden beantwoord.

2.3.3 Capaciteit in algemene en academische ziekenhuizen

Zoals blijkt uit figuur 2.1, is het totale aantal ziekenhuizen in de laatste vijftien jaar fors
afgenomen. Het aantal algemene ziekenhuizen is afgenomen van 176 in 1980 tot 109 in 1995;
een daling van bijna 40%. Dit geldt echter niet voor de academische ziekenhuizen. Dit aantal
is gestegen van 7 in 1980 naar 9 in 1995.  6

Bij de algemene ziekenhuizen zijn er grote verschillen in omvang. Zo varieert het aantal
erkende bedden grofweg tussen de 100 en 1.200. Daarom zijn de algemene ziekenhuizen
verdeeld in de grootteklassen klein, middelgroot en groot, naar gelang het aantal erkende
bedden (resp. minder dan 300 erkende bedden, 300-600 erkende bedden en meer dan 600
bedden). De verdeling van de algemene ziekenhuizen over deze drie categorieën wordt
geschetst in figuur 2.5.
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Figuur 2.5 Ontwikkeling in het aantal algemene ziekenhuizen per grootteklasse, 1980-1995 (in procenten)

Bron: NZi (c) SCP-bewerking

Figuur 2.5 geeft aan dat vooral het aandeel kleine ziekenhuizen is afgenomen van bijna de
helft van het totaal in 1980 tot een kwart in 1995. Het aandeel middelgrote ziekenhuizen is in
die periode enigszins toegenomen (7%), van iets minder tot iets meer dan de helft van het
totale aantal algemene ziekenhuizen. Omdat het totale aantal algemene ziekenhuizen is
afgenomen (met 40%), is het aantal middelgrote ziekenhuizen echter wel afgenomen. Het
aandeel grote ziekenhuizen is ruim verdubbeld tussen 1980 en 1995. Zoals aangegeven in
paragraaf 2.3.2 is echter de gemiddelde omvang per ziekenhuis (gemeten in het aantal
bedden) fors toegenomen. 
In verschillende regio's heeft het proces van schaalvergroting op verschillende wijzen plaats-
gevonden (CMCZ 1994b). In de Randstad is een beperkt aantal (zeer) grote ziekenhuizen
ontstaan, elk met zijn eigen speerpunten op medisch gebied; in de grote steden buiten de
Randstad is er een tendens tot vorming van één groot ziekenhuis in plaats van meerdere
kleine(re) ziekenhuizen en op het verstedelijkte platteland zijn streekziekenhuizen ontstaan
die een regionale functie vervullen. Een indruk van de gevolgen van de ontwikkelingen voor
de regionale spreiding wordt gegeven in figuur 2.6.

Figuur 2.6 geeft de spreiding van de ziekenhuizen over de provincies in 1983 en 1995. Per
provincie is het aantal algemene en academische ziekenhuizen weergegeven.
Het is duidelijk dat het grootste deel van de algemene ziekenhuizen zich bevindt in Noord- en
Zuid-Holland en in Brabant. Met name de dunbevolkte provincies Groningen, Drenthe en
Zeeland hebben weinig ziekenhuizen.
Opgemerkt wordt verder dat er alleen in Groningen, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland,
Gelderland, en vanaf 1986 ook in Limburg, academische ziekenhuizen zijn.
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Figuur 2.6 Spreiding van algemene ziekenhuizen in Nederland, 1983 en 1995

Bron: NZi (e) SCP-bewerking

In de vorige paragraaf bleek dat niet alleen het aantal ziekenhuizen is afgenomen, maar ook
dat de beddencapaciteit van de ziekenhuizen de afgelopen vijftien jaar fors is gedaald. Naast
het aantal erkende bedden als maatstaf, kan de capaciteit ook gemeten worden met grootheden
zoals het aantal specialisten, de medische apparatuur of het aantal operatiekamers. Het is niet
vanzelfsprekend dat deze grootheden dezelfde ontwikkeling vertonen als het aantal erkende
bedden. In figuur 2.7 is de ontwikkeling van een aantal van deze maatstaven voor de
capaciteit weergegeven voor de jaren 1980 tot en met 1995, te weten het aantal erkende
bedden en het aantal specialisten gemeten in fulltime-equivalenten (fte's).

Figuur 2.7 geeft aan dat tussen 1980 en 1995 met het aantal algemene ziekenhuizen ook het
totale aantal erkende bedden in de algemene ziekenhuizen is gedaald met bijna 20%: de
klinische capaciteit neemt dus af. Door het gestegen aantal academische ziekenhuizen neemt
het aantal bedden in deze ziekenhuizen met bijna 15% toe. 

Eerder is opgemerkt dat het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis voor alle ziekenhuizen
is toegenomen met ongeveer 30% in de laatste vijftien jaar. De vraag is of dit geldt voor zowel
de algemene ziekenhuizen als de academische ziekenhuizen. Daartoe is in figuur 2.8 de
ontwikkeling van het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis weergegeven voor de
algemene en academische ziekenhuizen afzonderlijk.
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Figuur 2.7 Ontwikkeling in de beddencapaciteit  in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-1995 (ina

indexcijfers, 
1980 = 100)

In 1980 waren er in de algemene ziekenhuizen in totaal bijna 58.000 erkende bedden. In de academischa

ziekenhuizen waren er in totaal bijna 7.000 erkende bedden.

Bron: Nzi (a en c) SCP-bewerking

Figuur 2.8 Ontwikkeling in het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis in de algemene en academische
ziekenhuizen, 1980-1995

Bron: NZi (a en c) SCP-bewerking
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Figuur 2.8 geeft aan dat in 1980 het gemiddelde aantal bedden per algemeen ziekenhuis ruim
300 bedroeg. In 1995 was het gemiddelde aantal bedden per algemeen ziekenhuis opgelopen
tot ruim 400, een toename met ruim 30%. In de academische ziekenhuizen was in 1980 het
gemiddelde aantal bedden per instelling bijna 1.000. Deze instellingen zijn dus gemiddeld
ruim 2,5 maal zo groot als de algemene ziekenhuizen. Voor de academische ziekenhuizen is
een tegengestelde ontwikkeling zichtbaar. Het gemiddelde aantal bedden per ziekenhuis is in
1995 gedaald naar ruim 800.
Bij de algemene ziekenhuizen is er dus sprake van schaalvergroting; bij de academische
ziekenhuizen van schaalverkleining. Dit laatste is alleen het gevolg van de wijziging van de
erkenning van twee ziekenhuizen van algemeen ziekenhuis in academisch ziekenhuis. Deze
twee ziekenhuizen hebben minder bedden dan de overige academische ziekenhuizen. Van
echte schaalverkleining is dus geen sprake.
De vraag is of nu een optimale situatie is bereikt voor de schaal van de ziekenhuizen, in
termen van kwaliteit en doelmatigheid. In deze studie zal hieraan de nodige aandacht
geschonken worden (zie bv. hoofdstuk 11).

De ontwikkelingen van de capaciteit op zich zijn niet voldoende om de ontwikkelingen in de
ziekenhuissector te beschrijven. De ontwikkeling van de capaciteit ten opzichte van de
bevolkingsomvang is ook zeker van belang. De omvang en samenstelling van de bevolking
weerspiegelt in feite de vraag naar ziekenhuiszorg. Figuur 2.9 geeft daarom een overzicht van
het aantal erkende bedden en het aantal specialisten per 1.000 inwoners. Door het ontbreken
van voldoende informatie voor de academische ziekenhuizen hebben deze gegevens alleen
betrekking op de algemene ziekenhuizen.

Figuur 2.9 Ontwikkeling in het aantal specialisten en erkende bedden per 1.000 inwoners, in de algemene
ziekenhuizen, 1980-1995

Bron: NZi (a en c) SCP-bewerking
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Uit figuur 2.9 volgt dat de klinische capaciteit van de algemene ziekenhuizen per inwoner,
gemeten naar het aantal erkende bedden per 1.000 inwoners, in de periode 1980-1995 is
afgenomen van 4,1 tot 3,2. Ten opzichte van de bevolkingsomvang is het aantal specialisten
daarentegen toegenomen, van 46 specialisten per 100.000 inwoners in 1980 tot 58 per
100.000 inwoners in 1995. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de beddencapaciteit van de algemene ziekenhuizen is
afgenomen, zowel absoluut als in relatie tot de bevolkingsomvang. De specialistische capa-
citeit is daarentegen toegenomen, zowel absoluut als in relatie tot de bevolkingsomvang. Dit
kan een indicatie zijn van een toenemende vraag naar zorg, een toenemende intensiteit van de
zorg of een toenemende aandacht van specialisten voor onderzoek en opleiding.

2.3.4 Productie van algemene en academische ziekenhuizen

De productie kan op verschillende manieren worden gemeten, bijvoorbeeld door het aantal
ziektegevallen of het aantal verrichtingen. Aan de diverse maten liggen uiteenlopende
uitgangspunten ten grondslag. Zie hoofdstuk 4 voor een bespreking van de verschillende
opvattingen hierover. Hier worden de meest voor de hand liggende grootheden voor meting
van de productie van ziekenhuizen op een rijtje gezet. 
De kliniek en de polikliniek spelen beide een rol in de productie van ziekenhuizen. Onder
klinische productie wordt de productie verstaan die te maken heeft met patiënten die in het
ziekenhuis zijn opgenomen. Poliklinische productie betreft patiënten die na de behandeling
weer naar huis gaan. Onderdelen van de klinische productie zijn dus opnamen en verpleeg-
dagen. Bij de polibezoeken wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerste maal dat een
patiënt contact heeft met een specialist (eerste polibezoek) en de herhaalpolibezoeken die op
zo'n eerste bezoek kunnen volgen. Opgemerkt moet worden dat ook aan de meeste (klinische)
opnamen een eerste polibezoek vooraf gaat en dat ook vaak herhaalbezoeken volgen nadat een
patiënt klinisch behandeld is. Naast opnamen, verpleegdagen en polibezoeken omvat de
productie van een ziekenhuis de daadwerkelijke onderzoeken of behandelingen van de
specialisten, de zogenoemde verrichtingen. Voorbeelden van verrichtingen zijn operaties,
functieonderzoeken, laboratoriumonderzoeken en röntgenonderzoeken. Deze verrichtingen
vinden plaats in zowel de kliniek als de polikliniek. 
De productie van beide delen van het ziekenhuis wordt apart bekeken. In het navolgende
worden de genoemde productie-indicatoren voor kliniek en polikliniek bestudeerd. Eerst zal
ingegaan worden op de verpleegdagen, opnamen en polibezoeken. Daarna komen de
verrichtingen uitgebreid aan de orde.

Figuur 2.10 geeft een indruk van de ontwikkelingen van het aantal verpleegdagen, opnamen
en polibezoeken per jaar tussen 1980 en 1995 in de algemene en academische ziekenhuizen.
Hiertoe zijn indexcijfers berekend met 1980 als basisjaar.
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Figuur 2.10 Ontwikkeling in de productie van algemene en academische ziekenhuizen,  1980-1995 (ina

indexcijfers, 1980 = 100)

In 1980 bedroeg de productie van verpleegdagen, opnamen en polibezoeken in de algemene ziekenhuizena

respectievelijk 37 miljoen, 1,5 miljoen en 17 miljoen.

Bron: NZi (a en c) SCP-bewerking

Figuur 2.10 geeft aan dat de productie van verpleegdagen in de periode 1980-1995 ongeveer
gelijk is gebleven. Het aantal opnamen is daarentegen met 30% afgenomen. Tegenover de
afname van het aantal klinische patiënten (opnamen) staat een toename van de poliklinische
productie. Het totale aantal polibezoeken is tussen 1980 en 1995 toegenomen met bijna 90%.
Niet in de figuur opgenomen is het aantal dagopnamen. Deze waren aanvankelijk onbelang-
rijk qua omvang. In 1995 was het aantal dagopnamen echter opgelopen tot ongeveer een
kwart van het aantal opnamen.

Uit vorenstaande grootheden kan afgeleid worden hoe lang een behandeling van patiënten in
de kliniek en de polikliniek gemiddeld duurt. Zo kan de zogenoemde gemiddelde ligduur
worden afgeleid uit het aantal verpleegdagen en het aantal opnamen in een jaar. Op dezelfde
manier kan de herhalingsfactor voor polibezoeken worden gedefinieerd als het gemiddelde
aantal herhaalbezoeken per eerste bezoek.  Figuur 2.11 geeft de ontwikkelingen van de7

ligduur en de herhalingsfactor in de periode 1980-1995.8
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Figuur 2.11 Ontwikkeling in de ligduur en herhalingsfactor in algemene en academische ziekenhuizen, 1980-
1995

Bron: NZi (a, c, e, g) SCP-bewerking

In 1980 bedroeg de gemiddelde ligduur in de algemene en academische ziekenhuizen
ongeveer 13 dagen. De herhalingsfactor bedroeg gemiddeld in 1980 bijna 4. De gemiddelde
ligduur verschilt nauwelijks tussen de algemene en de academische ziekenhuizen. De
herhalingsfactor is echter bij de academische ziekenhuizen iets hoger dan bij de algemene
ziekenhuizen (resp. 3,8 en 3,6), maar ontwikkelt zich bij beide typen ziekenhuizen op
dezelfde manier.
Figuur 2.11 geeft aan dat zowel de gemiddelde ligduur als de gemiddelde herhalingsfactor is
afgenomen in de periode 1980-1995. De gemiddelde ligduur (het aantal verpleegdagen per
opname) is afgenomen van ongeveer 13 dagen tot 9,5 dagen, een afname met ruim een kwart.
De herhalingsfactor (het aantal herhaalbezoeken per eerste polibezoek) is ook afgenomen, van
bijna 4 tot ruim 2,5. De herhalingsfactor is dus zelfs met ongeveer een derde afgenomen. Uit
deze afname van de ligduur en de herhalingsfactor volgt dat de duur van de behandeling
gemiddeld afneemt. Dit is een indicatie voor een toename in de intensiteit van de behan-
delingen. Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door de grote toename van het aantal
dagopnamen. Oorzaken van de toename in de intensiteit zijn ontwikkelingen in de medische
technologie en veranderende opvattingen ten aanzien van behandeling. Ook is het mogelijk
dat onder druk van financiële beperkingen, wachtlijsten en dergelijke, patiënten sneller
worden ontslagen, wat ten koste gaat van de kwaliteit.

Ook het aantal patiënten dat door één specialist wordt behandeld, is een indicator voor de
intensiteit van de behandeling. Immers, hoe meer patiënten een specialist behandelt, hoe
minder tijd en aandacht hij per patiënt kan leveren. Als maat voor het aantal klinisch
behandelde patiënten wordt het aantal ontslagen patiënten (incl. de overleden patiënten)
gehanteerd. In figuur 2.12 wordt daarom het gemiddelde aantal behandelde patiënten per
specialist in de algemene ziekenhuizen weergegeven voor de periode 1980-1995. Omdat
specialisten ook de poliklinische behandeling verzorgen, wordt het gemiddelde aantal eerste
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polibezoeken per specialist in de figuur opgenomen als maat voor het aantal door één
specialist poliklinisch behandelde patiënten. Voor de academische ziekenhuizen zijn de
gegevens over specialisten niet volledig. Daarom worden in de figuur alleen de algemene
ziekenhuizen bestudeerd.

Figuur 2.12 Ontwikkeling in het aantal patiënten per specialist  in de algemene ziekenhuizen, 1980-1995 (ina

indexcijfers, 
1980 = 100)

In 1980 bedroeg het gemiddelde aantal opnamen per specialist in de algemene ziekenhuizen ruim 200. Heta

aantal eerste polibezoeken per specialist bedroeg in dat jaar bijna 500.

Bron: NZi (a en c) SCP-bewerking

Figuur 2.12 laat zien dat het aantal (klinische) patiënten per specialist in de loop der tijd is
afgenomen met bijna 30%. Het aantal eerste polibezoeken per specialist is in dezelfde periode
juist fors toegenomen met ongeveer 40%. Hiermee wordt wederom de verschuiving van
klinische naar poliklinische zorg geïllustreerd. Wanneer de poliklinische patiënten maar voor
de helft zouden worden gewogen ten opzichte van de klinische patiënten, dan zou de
productie (het aantal patiënten) per specialist zijn gedaald. Dit duidt op een toenemende zorg
per patiënt of op meer aandacht voor onderzoek en opleiding van specialisten.

Uit figuur 2.12 volgt dus dat de klinische productie gemeten in verpleegdagen afneemt, met
name doordat de ligduur in de loop der tijd afneemt. De poliklinische productie, gemeten in
polibezoeken, neemt daarentegen toe, hoewel de herhalingsfactor afneemt. Figuur 2.12 geeft
aan dat een specialist gemiddeld steeds minder patiënten klinisch in behandeling heeft, maar
wel meer patiënten in de polikliniek behandelt. 

Uit het voorgaande komt telkens duidelijk naar voren dat klinische behandeling steeds vaker
wordt vervangen door poliklinische behandeling en dagopnamen, en dat de behandelingsduur
afneemt. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door de technologische ontwikkelingen in de
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zorgsector, waarbij nieuwe behandelmethoden wellicht opname in het ziekenhuis overbodig
maken. Daarnaast zal het streven naar kostenbeheersing ook een rol spelen bij de geschetste
ontwikkelingen; een klinische behandeling brengt waarschijnlijk meer kosten met zich mee
dan poliklinische behandeling. Aan deze zaken zal in de analyses uitgebreid aandacht worden
geschonken. Zie ook de beleidssimulaties in hoofdstuk 11.

In de vorige paragraaf is de relatie van de totale capaciteit van de ziekenhuizen met de
bevolkingsomvang bekeken, als een weerspiegeling van de verwachte vraag naar ziekenhuis-
zorg. Dit houdt verband met de gezondheid van de bevolking. De belangrijkste oorzaak van
de toename van het aantal patiënten (klinisch en poliklinisch tezamen) is de vergrijzing. De
gezondheidstoestand van ouderen is gemiddeld genomen slechter dan die van jongeren. Door
te differentiëren naar leeftijdscategorieën ontstaat een beeld van de ontwikkeling van de
gezondheidstoestand gecorrigeerd voor leeftijdseffecten. Figuur 2.13 bevat een overzicht van
de verdeling van patiënten over leeftijdsgroepen in alle ziekenhuizen (algemene, academische
en categorale ziekenhuizen); voor de afzonderlijke typen ziekenhuizen zijn deze gegevens niet
volledig.

Figuur 2.13 Ontwikkeling in de samenstelling van het patiëntenbestand in de ziekenhuizen, naar leeftijdsgroep,
1980-1995 
(in procenten)

Bron: CBS (a); SIG (a, b) SCP-bewerking

In 1980 betrof bijna 40% van de opnamen de patiënten tussen de 15 en 44 jaar. De leeftijds-
klassen 0-14 jaar, 45-64 jaar en 65 jaar en ouder namen alle drie ongeveer 20% van de
opnamen in beslag. Tussen 1980 en 1995 is het aandeel van de 15-44-jarigen sterk gedaald
(naar ongeveer 30% in 1995) terwijl het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) juist fors toegeno-
men is (tot 35% in 1995). De 65-plussers vormen thans de grootste groep. Het aandeel van de
0-14-jarigen is licht gedaald terwijl het aandeel van de 45-64-jarigen licht toegenomen is.
Samengevat, er vinden relatief steeds meer opnamen plaats van oudere patiënten (45 jaar en
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ouder).

Naast opnamen, verpleegdagen en polibezoeken zijn ook de verrichtingen, zoals operaties en
röntgenonderzoeken, belangrijke producten van de ziekenhuizen. De verrichtingen die
uitgevoerd worden ten behoeve van opgenomen patiënten, worden als klinische verrichtingen
aangemerkt. De overige verrichtingen, waarbij patiënten niet opgenomen worden, vormen de
poliklinische verrichtingen. In figuur 2.14 wordt de ontwikkeling van een aantal belangrijke
verrichtingen nader bestudeerd. Het gaat daarbij om klinische en poliklinische operaties,
functieonderzoeken, laboratoriumonderzoeken en röntgenonderzoeken. De functie-,
laboratorium- en röntgenonderzoeken vinden plaats in zowel de kliniek als de polikliniek en
zijn daarom samengenomen. Ook hier zijn de gegevens van de academische ziekenhuizen niet
volledig en worden alleen de algemene ziekenhuizen in beschouwing genomen.

Figuur 2.14 Ontwikkeling in een aantal verrichtingen in algemene ziekenhuizen, 1980-1995 (in indexcijfers, 1980
= 100)

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Figuur 2.14 laat zien dat de ontwikkeling van de verschillende verrichtingen geheel
verschillend verloopt, hoewel bij alle onderscheiden verrichtingen een toename zichtbaar is.
Zo neemt het aantal klinische operaties tussen 1980 en 1995 met ongeveer 20% toe, terwijl
het aantal poliklinische operaties ruimschoots verdubbelt. Hieruit blijkt wederom de
verschuiving van de klinische naar de poliklinische zorg. De functie-, laboratorium- en
röntgenonderzoeken nemen in diezelfde periode toe met respectievelijk 95%, 40% en 10%.

In deze gegevens zijn ook de diagnostische verrichtingen inbegrepen die de ziekenhuizen
uitvoeren ten behoeve van huisartsen. In 1980 werd een vijfde van de röntgenfoto's en een
achtste van de laboratoriumpunten uitgevoerd ten behoeve van huisartsen, in 1995 is dit
opgelopen tot een derde van de röntgenfoto's en een vierde van de laboratoriumpunten
(Nzi a). Verwacht wordt dat dit aandeel van verrichtingen voor de huisartsen nog verder zal
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toenemen (RVZ 1996: 92).

De patiënten in ziekenhuizen kunnen worden verdeeld over dertig erkende specialismen.
Deze zijn door het NZi gegroepeerd in vier hoofdgroepen, te weten interne specialismen,
heelkundige specialismen, specialismen van zenuw- en zielsziekten, en overige specialismen.
De groep overige specialismen omvat de zogenoemde overige medisch specialisten zoals
anesthesiologen, radiologen en revalidatieartsen. Het gaat dan vooral om ondersteunende
specialismen. Daarnaast zijn ook niet-specialisten in de groep overige specialismen opge-
nomen, met name huisartsen, tandartsen en verloskundigen, omdat deze gebruikmaken van
faciliteiten van de ziekenhuizen. De indeling van de patiënten in deze groepen geschiedt op
basis van de hoofddiagnose. 
De verdeling van de patiëntenpopulatie over deze specialismen, en de ontwikkeling daarvan,
geeft een indruk van de samenstelling van de productie van de verschillende specialismen in
de ziekenhuizen. Figuur 2.15 geeft de aandelen van het aantal klinisch behandelde patiënten
in de verschillende groepen in 1980 en in 1995. Dit wordt gemeten aan de hand van het
aantal ontslagen patiënten, inclusief het aantal overleden patiënten.9

Figuur 2.15 Patiënten naar specialismegroep in algemene ziekenhuizen, 1980 en 1995

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Figuur 2.15 laat zien dat de heelkundige specialisten bijna twee derde van de patiënten
behandelen. In 1980 nam dit specialisme 63% van alle klinische behandelingen voor zijn
rekening. De interne specialismen namen ruim een kwart van de behandeling voor hun
rekening (28%), de specialismen voor zenuw- en zielsziekten 7%. Doordat de overige
specialismen voornamelijk ondersteunende specialismen zijn en de indeling gebaseerd is op
diagnosegroepen, is het bijbehorende aandeel patiënten klein (2%). In 1995 is nog steeds de
heelkunde het belangrijkst in termen van behandelde patiënten, maar is het aandeel
afgenomen tot 55%. Het aantal patiënten bij de interne specialismen is toegenomen tot 37%.
De beide andere groepen behouden hun aandeel.
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De behandelingen bij de verschillende specialismen verschillen qua zwaarte. Om een indruk
te krijgen van de zwaarte van behandeling van patiënten bij de verschillende groepen geeft
figuur 2.16 per hoofdgroep van specialismen het gemiddelde aantal verpleegdagen per
opname, ofwel de ligduur, in 1980 en 1995.10

Figuur 2.16 Ontwikkeling in de ligduur per specialismegroep in algemene ziekenhuizen, 1980 en 1995

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Figuur 2.16 geeft aan dat de specialismen voor zenuw- en zielsziekten een langere ligduur
kennen dan de overige specialismen (22 dagen in 1980). De heelkundige specialismen kennen
de kortste ligduur (10 dagen). De ligduur van de interne en overige specialismen ligt daar-
tussenin. In 1995 is de ligduur voor de vier hoofdgroepen afgenomen met 30% tot 40%. 
Het blijkt dat, hoewel de heelkundige specialismen de meeste patiënten behandelen (figuur
2.15), deze de kortste ligduur kennen. De interne specialismen kennen een langere ligduur,
maar behandelen minder patiënten.
Natuurlijk zijn er ook binnen de aangegeven hoofdgroep grote verschillen tussen de afzonder-
lijke specialismen mogelijk. Zo varieert in 1994 de ligduur binnen de heelkundige specia-
lismen van bijna 4 dagen tot ruim 12 dagen, en bij de interne specialisten zelfs tussen 3 en
40 dagen. Met name de specialismen klinische geriatrie (interne specialismen) en revalidatie
(overige specialismen) kennen een zeer lange ligduur (NZi a 1995). 

2.3.5 Inzet van middelen in algemene en academische ziekenhuizen

De ontwikkelingen in de capaciteit en productie zijn ook terug te vinden in de ontwikkeling
van de inzet van middelen van de ziekenhuizen. Behalve kostenontwikkelingen die direct zijn
te relateren aan de ontwikkelingen in de productie of wijzigingen in de productiestructuur,
zijn er ook ontwikkelingen in de prijzen van de ingezette middelen. Dit wordt duidelijk uit
figuur 2.17, waarin de prijzen van personeel, materiaal en kapitaal zijn weergegeven in
indexcijfers (1980 = 100). Hierin zijn de prijzen gebaseerd op de kosten per eenheid ingezet
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middel, waarbij het personeel in verschillende groepen wordt onderscheiden.  Daarnaast is11

een prijsindexcijfer geconstrueerd voor alle ingezette middelen in de ziekenhuissector.12

Figuur 2.17 Ontwikkeling in de prijzen van de ingezette middelen in algemene en academische ziekenhuizen,
1980-1995 (in indexcijfers, 1980 = 100)

Bron: CBS (a); NZi (a, b, d, f, h, i, j) SCP-bewerking

Figuur 2.17 geeft aan dat de prijzen van de middelen in de afgelopen vijftien jaren gestegen
zijn. De prijsindex voor de gehele ziekenhuissector is toegenomen met ruim 60%. De
loonkostenindex van het personeel en de prijsindex van materiaal zijn in de afgelopen periode
toegenomen met respectievelijk bijna 60% en 50%. De prijsindex van kapitaal is ruim vertien-
voudigd.

Wanneer de kosten van de ingezette middelen worden gecorrigeerd voor vorenstaande
prijsontwikkelingen, wordt een beeld gekregen van de ontwikkelingen in de volumes van de
ingezette middelen. Figuur 2.18 geeft de ontwikkelingen van de volumes van personeel,
materiaal en kapitaal tezamen in de ziekenhuissector, gemeten in indexcijfers met 1980 als
basisjaar.
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Figuur 2.18 Ontwikkeling in het totale volume van de ingezette middelen in algemene en academische
ziekenhuizen,  1980-1995 (in indexcijfers, 1980 = 100)a

In 1980 was het volume van de ingezette middelen in de algemene ziekenhuizen ongeveer 4,3 maal zoa

groot als in de academische ziekenhuizen.

Bron: CBS (a); NZi (a, b, d, f, h, i, j) SCP-bewerking

Figuur 2.18 geeft aan dat het volume van de inzet van middelen in de algemene ziekenhuizen
een geheel andere ontwikkeling vertoont dan dat in de academische ziekenhuizen. Voor beide
typen ziekenhuizen neemt het volume over de gehele periode gezien toe. Bij de algemene
ziekenhuizen is een toename van bijna 10% zichtbaar. Bij de academische ziekenhuizen is de
groei veel groter: bijna 50%. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een groei in de
inzet van kapitaal bij de academische ziekenhuizen (niet in de figuur).

In figuur 2.19 worden de ontwikkelingen van het totale volume van de inzet van middelen
uiteengerafeld. De ontwikkelingen van de inzet van personeel, materiaal en kapitaal worden
afzonderlijk weergegeven. 
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Figuur 2.19 Ontwikkeling in de volumes van de ingezette middelen in algemene en academische ziekenhuizen,
1980-1995 (in indexcijfers, 1980 = 100)

Bron: CBS (a); NZi (a, b, d, f, h, i, j) SCP-bewerking

Figuur 2.19 laat zien dat het volume van personeel in de afgelopen vijftien jaar slechts met
enkele procenten is toegenomen. Het volume van kapitaal is met enkele procenten afgenomen.
Met name in 1981 en 1982 is de inzet van kapitaal relatief laag. Dit is direct terug te voeren
op het relatief lage aantal bedden in die periode, als gevolg van het proces van fusie en
sluiting van ziekenhuizen, en het afbouwen van de beddencapaciteit (de zogenoemde
beddenreductie). Het volume van materiaal is daarentegen fors toegenomen (met ruim 60%).

Het is informatief om te kijken naar de ontwikkeling van de samenstelling van het personeel
in die periode. Daartoe wordt een aantal personeelscategorieën onderscheiden: verplegend
personeel, paramedisch personeel en overig personeel.  Omdat door de invoering van13

arbeidsduurverkorting (ADV) de arbeidsduur vóór 1986 en ná 1993 hoger ligt dan de
arbeidsduur voor de jaren 1987-1993, is de personeelssterkte in die jaren gecorrigeerd met de
contractuele arbeidsduur voor de gezondheidszorg; voor de jaren 1986-1993 is geen correctie
nodig. De contractuele arbeidsduur is dus vastgesteld op de 38-urige werkweek die geldt
tussen 1986 en 1993.
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Figuur 2.20 Ontwikkeling in de personeelssterkte in algemene en academische ziekenhuizen,  1980-1995 (ina

indexcijfers, 
1980 = 100)

In 1980 was de totale personeelssterkte in de algemene ziekenhuizen ongeveer 99.000. Het aantala

verpleegkundigen was ongeveer 35.000. Daarnaast was er ongeveer 19.000 paramedisch personeel en
34.000 overig personeel.

Bron: NZi (a) SCP-bewerking

Figuur 2.20 geeft de ontwikkeling van de gecorrigeerde personeelssterkte weer voor de
afzonderlijke personeelscategorieën en voor het totale personeelsbestand. De personeels-
sterkte, gemeten in arbeidsjaren van 1986, is weergegeven als een indexcijfer met 1980 als
basisjaar.
Figuur 2.20 geeft aan dat de totale, voor ADV gecorrigeerde, personeelssterkte redelijk
constant is gebleven in de afgelopen vijftien jaar. Het overige personeel neemt met enkele
procenten af; het verplegend personeel neemt met enkele procenten toe. Alleen bij
paramedisch personeel is een grote verandering zichtbaar. De sterkte van het paramedisch
personeel neemt toe met ongeveer 30%. Wellicht heeft dit te maken met de technologische
ontwikkelingen, waarbij steeds meer medische apparatuur nodig is. Zulke medische
apparatuur vereist waarschijnlijk gespecialiseerd personeel, wat in de groei van het
paramedisch personeel tot uitdrukking komt.

2.4 Financiering van de ziekenhuizen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiering van de ziekenhuizen. Het Jaaroverzicht
zorg (JOZ), voorheen Financieel overzicht zorg (FOZ), bevat het financiële kader voor de
toekomstige ontwikkelingen in de gehele gezondheidszorg. In het JOZ beoordeelt de regering
de effectiviteit en doelmatigheid van het gevoerde beleid aan de hand van de feitelijke
ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de volksgezondheid. Hieraan liggen
niet de werkelijke kosten maar de toegekende budgetten ten grondslag. Er worden ramingen
gepresenteerd voor de toekomstige ontwikkelingen, gebaseerd op het voorgenomen beleid.
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Ook wordt in het JOZ het voor de ziekenhuizen voorgenomen beleid, tezamen met het
financiële kader, aangegeven. In deze studie voert het te ver om het financiële kader en het
beleid tot in detail te bespreken. Daarom is de beschrijving hier beperkt tot de hoofdlijnen.

Allereerst zijn de bronnen van de financiering van de ziekenhuizen op een rijtje gezet
(§ 2.4.1). Daarna komt de financieringssystematiek aan de orde. In de afgelopen vijftien jaar
is de wijze van financiering verschillende malen aangepast. Deze financieringswijzen worden
besproken in paragraaf 2.4.2. Verschillen tussen de financiering van de algemene, acade-
mische en categorale ziekenhuizen komen daarbij aan de orde. Tot slot wordt er ingegaan op
de honorering van de medisch specialisten, aangezien dit is geregeld in een apart systeem van
vergoedingen, los van de financiering van de ziekenhuizen (§ 2.4.3).

2.4.1 Bronnen van financiering van de ziekenhuizen

De ziekenhuizen kennen vijf bronnen van financiering: ziekenfondsen, particuliere verzeke-
raars, AWBZ, overheid en overige betalingen. Een overzicht van de bedragen die uit de
verschillende bronnen afkomstig zijn wordt gegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Financieringsbronnen van algemene, categorale en academische ziekenhuizen, 1995 (in guldens en
procenten)

algemene en categorale academische ziekenhuizen totaal
ziekenhuizen

bedrag (in bedrag (in
mln.) percentage mln.) percentage bedrag (in mln.) percentage

ziekenfondsen 8.340 67 1.880 51 10.200 63
particuliere
verzekeraars 3.000 24 750 20 3.750 23
AWBZ 940 07 – – 940 6
overheid – – 960 26 960 6
overig 240 2 130 3 370 2

totaal 12.520 100 3.730 100 16.240 100

Bron: TK (1996/1997b: 158,161)  

Tabel 2.1 geeft aan dat de totale inkomsten van de algemene en categorale ziekenhuizen
12,5 miljard gulden bedragen. Hiervan komt twee derde voor rekening van de ziekenfondsen;
bijna een kwart komt voor rekening van de particuliere ziektekostenverzekeraars. Op grond
van de AWBZ wordt ongeveer 7% gefinancierd, met name langdurige ziekenhuisverpleging
en revalidatie. De overige 2% bestaat uit overige betalingen, zoals eigen bijdragen in het
kader van de AWBZ, de ZFW of particuliere verzekeringen. De inkomsten van de acade-
mische ziekenhuizen bedragen ruim 3,7 miljard gulden. De helft hiervan is afkomstig van de
ziekenfondsen, een vijfde van de particuliere verzekeraars. Daarnaast speelt de overheid een
belangrijke rol in de financiering van het opleidingsdeel van de academische ziekenhuizen
(26%).
Tabel 2.1 geeft tevens aan dat de totale inkomsten van de ziekenhuizen in 1995 ruim
16 miljard gulden bedragen. Hiervan komt ruim drie kwart ten goede aan de algemene en
categorale ziekenhuizen. Verder wordt ongeveer 86% van de totale kosten gefinancierd door
de verzekeraars. Hieruit blijkt het belang van de rol van de verzekeraars (ziekenfondsen en
particuliere verzekeraars) in de financiering van de ziekenhuizen.
In tabel 2.1 is geen rekening gehouden met de kosten van de specialistische hulp (vrijge-
vestigde specialisten), omdat deze in het onderhavige onderzoek geen onderwerp van studie
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zijn. In het kader van deze studie wordt volstaan met de opmerking dat daarmee in 1995 ruim
2 miljard gulden gemoeid was (TK 1996/1997b: 164).

2.4.2 Financieringssystematiek van de ziekenhuizen

In de afgelopen decennia zijn er verschillende systemen gehanteerd voor de financiering van
de ziekenhuizen. Vóór 1983 was er sprake van outputfinanciering. In 1983 werd de
budgettering ingevoerd, de eerste twee jaar in de vorm van historische budgetten, vanaf 1985
in de vorm van de Bredero-systematiek. In 1988 werd de functiegerichte budgettering (FB-
systematiek) ingevoerd. Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe systematiek op basis van
productprijzen. Tot slot is recentelijk een aantal ziekenhuizen overgegaan naar de
zogenoemde aanneemsom. Vorenstaande financieringssystemen worden hierna toegelicht (zie
bv. Van Montfort 1992; Maarse et al. 1991; CMCZ 1994b).

Outputfinanciering (tot 1983)

Het systeem van outputfinanciering, dat tot 1983 voor de gezondheidszorg gehanteerd werd,
relateerde de inkomsten direct aan de omvang van de productie. Alle kosten van de verleende
zorg werden in principe vergoed; het volume van de zorg stond voorop. Natuurlijk werd via
de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) wel de capaciteit van de ziekenhuizen gereguleerd.
De productie werd gemeten met bijvoorbeeld het aantal verpleegdagen, het aantal en type
operaties of het aantal laboratoriumpunten. Wel waren de kosten per verpleegdag aan een
maximum gebonden; de vergoeding voor een verpleegdag was echter onafhankelijk van het
aantal geleverde verpleegdagen. 
Zo werd de maximaal aanvaardbare personeelsomvang per afdeling direct gerelateerd aan de
verwachte productie van die afdeling. Voor verpleegafdelingen had dit de vorm van een
maximaal salarisbedrag voor personeel per verpleegdag (Van Montfort 1992: C 6-3-8).
Verschuiving van budgetten tussen afdelingen was hierbij niet mogelijk. 
De tarieven, ofwel prijzen, die voor de activiteiten in rekening gebracht werden, lagen vast.
Het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ), de voorloper van het huidige Centraal
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) moest goedkeuring aan deze tarieven verlenen.
Naast het bezwaar dat uitvoering van de outputfinanciering een omvangrijke regelgeving met
zich meebracht, had de systematiek een open-eindekarakter: het volume van de productie
stond niet ter discussie. Uitbreiding van de productie bracht in veel gevallen voor de
individuele ziekenhuizen kostenvoordelen met zich mee. Ondoelmatigheid door verkeerde
allocatie over de afdelingen en overproductie waren het gevolg.

Historische budgettering (1983-1984)

Met ingang van 1983 werd voor de algemene en categorale ziekenhuizen de budgettering
ingevoerd. Niet langer werden de kosten van de productie achteraf vergoed, maar de
ziekenhuizen kregen een budget toegewezen waarmee zij hun productie moesten leveren (Van
Montfort 1992). Doel van de financieringswijziging was het vergroten van de doelmatigheid,
het beheersen van de macrokostenontwikkeling en het wegnemen van de knelpunten uit het
stelsel van de outputfinanciering door interne verschuiving van budgetten over afdelingen
mogelijk te maken. Er kwam dus meer interne beleidsvrijheid voor het management van
ziekenhuizen.
Als overgangsregeling werden voor 1983 en 1984 zogenoemde historische budgetten
aangehouden. Het budget voor 1983 was grofweg vastgelegd aan de hand van het niveau van
de (variabele) kosten voor 1982 plus een aanpassing voor loon- en prijsstijgingen plus een
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vergoeding van 0,5% voor autonome volumegroei. Daarnaast werden de werkelijke kosten
van rente vergoed en werd de te vergoeden omvang van de afschrijvingen gerelateerd aan
groeirichtlijnen. Voor 1984 golden dezelfde regels, zij het dat de 0,5% volumegroei niet meer
was opgenomen. Bezwaar van de historische budgettering was dat het systeem als onrecht-
vaardig werd beschouwd, omdat ziekenhuizen met een hoog activiteitenniveau in 1982 een
hoger budget kregen dan ziekenhuizen met een laag activiteitenniveau.

Bredero-systematiek (1985-1987)

De Bredero-systematiek herbergt de doelstellingen van de budgettering (doelmatigheid,
kostenbeheersing en beleidsvrijheid) op een meer rechtvaardige wijze. In deze financierings-
systematiek wordt het budget uit drie componenten opgebouwd.
- Capaciteitscomponent: het budget voor de vaste kosten wordt gerelateerd aan de erkende

capaciteit volgens de Ziekenfondswet, gemeten in aantal bedden en spreekuur houdende
specialisten.

- Productiegebonden component: het budget voor de variabele kosten wordt gekoppeld aan
in lokaal overleg gemaakte afspraken over de omvang van de productie (volgens de Wet
tarieven gezondheidszorg (WTG)), gemeten in aantal opnamen, dagverplegingsdagen,
eerste polibezoeken en verpleegdagen.

- Locatiegebonden component: het budget voor de kosten verbonden met de capaciteit, dus
de kapitaalslasten, wordt via nacalculatie volledig vergoed.

In 1985 werd deze systematiek ingevoerd voor de salariskosten van de afdelingen verpleging,
administratie en civiele dienst, wat ongeveer 30% van de totale budget besloeg. De overige
variabele kosten werden volgens de historische budgettering vastgesteld, met 2%
budgetkorting in 1985 en nog eens 2,5% in 1986.

Functiegerichte budgettering (1988-heden)

In de Bredero-systematiek werd nog slechts 30% van de kosten op basis van de feitelijke
kostenstructuur van de ziekenhuizen gefinancierd; 70% werd op vrij willekeurige historische
budgetten gebaseerd. Hierdoor was er nog onvoldoende aansluiting tussen de ziekenhuis-
functies en de beschikbaar gestelde financiële middelen. 
Om dit probleem op te lossen is (voor de algemene en categorale ziekenhuizen) in 1988 de
functiegerichte budgettering (FB) ingevoerd. Voor de academische ziekenhuizen werd de FB-
systematiek voor een zeer beperkt deel ingevoerd in 1989. De verschillen tussen het systeem
voor de algemene en dat voor de academische ziekenhuizen worden later besproken. 
In de FB-systematiek bestaat het budget van een ziekenhuis uit vier componenten.
- Beschikbaarheidscomponent: deze vergoeding is gebaseerd op de zogenoemde adherente

bevolking (de populatie in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis).
- Capaciteitscomponent: de vergoeding is gebaseerd op het aantal erkende bedden en het

aantal erkende specialistenplaatsen. De specialistenplaatsen worden hierbij gewogen met
de zwaarte van de verschillende specialismen. Zie tabel B2.2 in bijlage B2 voor de
gewichten.

- Locatiegebonden kosten: de locatiegebonden component is een vergoeding voor de
kapitaalslasten. Alle kapitaalslasten worden vergoed, voorzover ze gerelateerd zijn aan
investeringen waarvoor op basis van de WZV toestemming is gegeven. 

- Productiegebonden component: deze component is gebaseerd op productieafspraken over
hoeveelheden te produceren opnamen, verpleegdagen, polibezoeken en
dagverplegingsdagen. Ook zijn hierbij de zogenoemde bijzondere functies en de
eerstelijnsondersteuning van belang. Het productiegebonden budget wordt dan bepaald
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door het afgesproken productievolume te vermenigvuldigen met de bijbehorende
parameterwaarden uit de COTG-richtlijnen.

De parameterwaarden uit de richtlijnen vormen dus, samen met de productieafspraken en de
capaciteit, de basis voor de budgetten. Bij de berekening van het budget wordt onderscheid
gemaakt tussen loonkosten en materiële kosten. Deze budgetten zijn echter niet geoormerkt,
dat wil zeggen dat substitutie tussen personeel en materiaal mogelijk is. De berekening van de
budgetten wordt nader toegelicht in bijlage B2.2. De bijlage bevat ook een overzicht van de
parameterwaarden, ofwel richtlijnbedragen, voor 1995. De grotere ziekenhuizen worden
geacht zwaardere patiënten te behandelen en krijgen daarom voor sommige verrichtingen een
hoger richtlijnbedrag toegerekend. Deze groottetoeslag is gebaseerd op verschillen in het
aantal en type verrichtingen per opname tussen ziekenhuizen van verschillende grootte. De
hoogte van de groottetoeslagen is empirisch vastgesteld. (Vandermeulen et al. 1992: 7). 

Bij de academische ziekenhuizen geldt de functiegerichte budgettering (FB) vooralsnog alleen
voor de topklinische zorg (MDW 1996: 48). Voor de reguliere zorg is er geen sprake van
productieafspraken, maar geldt een vast budget, dat alleen afhankelijk is van loon- en prijs-
ontwikkelingen en van wijzigingen in kapitaallasten. In 1989 is de à fonds perdu financiering
voor de kapitaallasten bij de academische ziekenhuizen afgeschaft. Over het algemeen is de
vergoeding voor de reguliere zorg in de academische ziekenhuizen hoger dan in de algemene
of categorale ziekenhuizen. De werkplaatsfunctie (onderzoek en onderwijs) wordt
gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W).
Thans wordt gestreefd naar een nieuw systeem van financiering van de academische zieken-
huizen dat meer in overeenstemming is met de financiering van de algemene en categorale
ziekenhuizen. Voor de reguliere zorg zal de functiegerichte budgettering worden gehanteerd
zoals deze voor de overige ziekenhuizen geldt. Voor de topklinische zorg zal een afzonderlijk
financieringsmodel worden ontwikkeld. Ook de rijksbijdrage van het ministerie van OC&W
voor de werkplaatsfunctie zal via een nieuw model worden verdeeld.
In 1997 is de FB-systematiek ingevoerd voor de mutaties in de budgetten van de academische
ziekenhuizen. Van een financieringssysteem geheel conform de algemene ziekenhuizen is
echter nog geen sprake.

Financiering op basis van productprijzen

Hoewel het FB-systeem veel flexibeler is dan de eerdere budgetsystemen, is de relatie tussen
kosten en financiële middelen ook hier niet direct aanwezig: de tarieven voor verrichtingen
liggen immers vast, de werkelijk gemaakte kosten kunnen hiervan afwijken. Daarom wordt
thans gewerkt aan een financieringssysteem waarbij de kosten van productie direct in de
budgetten weerspiegeld worden. Hierbij wordt gewerkt aan het bepalen van zogenoemde
productprijzen. In plaats van kostprijzen per verrichting, wordt dan gekeken naar de kostprijs
van alle verrichtingen die bij de behandeling van een patiënt worden gemaakt. Er wordt per
diagnose een prijskaartje aan de behandeling van één patiënt toegekend. Dit prijskaartje kan
als tarief voor alle ziekenhuizen worden gehanteerd; de onderlinge verschillen in tarieven
tussen ziekenhuizen zullen daarmee verdwijnen. In dit kader is thans een aantal ziekenhuizen
bezig met de ontwikkeling van een systeem van zogenoemde diagnose-behandelcombinaties
(DBC's). De indeling vindt dan niet alleen plaats op basis van de diagnose, maar ook op basis
van de behandelingen die daarbij voorgenomen zijn. 
In een systeem met productprijzen zal een verfijning kunnen worden aangebracht om
rekening te houden met verschillen in de zwaarte van de behandeling. In dat geval zullen er
tussen ziekenhuizen toch verschillende tarieven blijven bestaan. De onderhavige studie kan
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wellicht aan het bepalen van zulke productprijzen bijdragen door voor de verschillende
specialismen de kosten van een behandelde patiënt te bepalen. Zie bijvoorbeeld Wiggers en
Vandermeulen (1993).

Aanneemsom

Een zeer recente ontwikkeling op het gebied van de ziekenhuisfinanciering is de zogenoemde
aanneemsom. Vanaf 1997 heeft de overheid op verzoek van een aantal ziekenhuizen de
mogelijkheid gecreëerd om uit het FB-systeem te stappen. De ziekenhuizen die hiervan
gebruikmaken, krijgen een vast budget toegewezen (de aanneemsom) gebaseerd op het budget
in 1996. De aanneemsom geeft de ziekenhuizen maximale vrijheid om de patiëntenzorg
optimaal in te richten. Zij hoeven niet langer productieafspraken te maken en rekening te
houden met de gebruikelijke parameters. Ook zijn de ziekenhuizen die met aanneemsommen
werken gevrijwaard van budgetkortingen als gevolg van overschrijdingen van het macro-
budget voor alle ziekenhuizen, aangezien zij een bijdrage leveren aan het voorkomen van
zulke overschrijdingen. Inmiddels is een aantal experimenten op dit gebied gestart (TK
1997/1998a: 46).

2.4.3 Honorering van de medisch specialisten

De medisch specialisten zijn voor het overgrote deel vrijgevestigd, dat wil zeggen, niet in
loondienst van het ziekenhuis waaraan zij verbonden zijn. Gemiddeld is in de algemene
ziekenhuizen ruim drie kwart van de specialisten niet in loondienst (CMCZ 1994b: 30). Het
aandeel specialisten in loondienst is de afgelopen jaren licht gestegen en zal in de toekomst
wellicht steeds verder toenemen, al dan niet onder druk van de politiek. 
In de academische ziekenhuizen zijn de specialisten over het algemeen wel in loondienst. Dit
geldt echter alleen voorzover ze ziekenfondspatiënten behandelen. Daarnaast kunnen zij als
vrijgevestigd specialist ook particulier verzekerden behandelen. Vanaf 1995 participeert een
groot deel van de vrijgevestigde specialisten in de zogenoemde lokale initiatieven. Hiermee
wordt getracht de kosten van de specialistische zorg in de hand te houden. In het navolgende
worden de lokale initiatieven verder toegelicht.
De loonkosten van de specialisten in loondienst maken deel uit van de exploitatiekosten van
de ziekenhuizen en worden in principe verrekend in de verpleegtarieven. Aan deze verreke-
ning zijn als basisvoorwaarden verbonden dat binnen een specialisme alle in de instelling
werkzame specialisten in dienstverband werkzaam zijn, zowel voor de klinische als voor de
poliklinische zorg, en dat de zogenoemde alternatieve arts-out opbrengsten (declaraties van
vrijgevestigde specialisten) binnen het specialisme minstens even hoog zijn als de kosten van
het dienstverband (COTG a: Z 8100-1). De honorering van specialisten in loondienst is
geregeld in de CAO gezondheidszorg (COTG a: Z 8100-4).
De loonkosten van de vrijgevestigde specialisten vallen daarentegen buiten de exploitatie-
kosten van de ziekenhuizen waaraan zij verbonden zijn; zij worden betaald via verzekeraars
of particulieren. De vrijgevestigde specialisten hebben te maken met zogenoemde output-
financiering: zij worden betaald per verrichting, zoals een operatie of onderzoek. Tot voor
kort verschilden de tarieven voor ziekenfondsverzekerden en particulier verzekerden; dit
verschil was ongeveer een factor 2 (Lieverdink 1993: B 12-5-2). Deze tarieven worden
bepaald in onderhandelingen tussen verzekeraars en medisch specialisten zoals vastgelegd in
de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) (Lieverdink 1993: B 12-1-1). De onderhandelingen
kunnen plaatsvinden tussen de verenigingen van de verzekeraars en individuele specialisten,
of collectief met de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). De tarieven bestaan uit twee
componenten, namelijk de praktijkkostenvergoeding en een inkomensbestanddeel. De
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praktijkkostenvergoeding is bedoeld om de kosten van zaken als personeel, administratie en
huisvesting te bekostigen. Het resterende deel van de inkomsten is dan het inkomen van de
specialist. Over het inkomen van de specialisten worden afspraken gemaakt met de overheid
aan de hand van een zogenoemd norminkomen, gebaseerd op de Tijdelijke wet normering
inkomens vrijeberoepsbeoefenaren (TWN, van 1981 tot 1987) en de Wet inkomens
vrijeberoepsbeoefenaren (WIVB, van 1987 tot 1992). De tarieven worden bepaald op basis
van het norminkomen en de zogenoemde werkbelasting: een vastgelegde hoeveelheid te
declareren eenheden van verrichtingen dat door de specialisten in de loop van een jaar wordt
uitgevoerd (Lieverdink 1993: B 12-1-2).
Beide inkomenswetten zijn inmiddels ingetrokken. In het zogenoemde Vijf Partijen Akkoord
dat gesloten is tussen de verzekeraars, de specialistenvereniging LSV en de Nationale
Ziekenhuisraad is een aantal afspraken vastgelegd over de tarieven van de (vrijgevestigde)
specialisten. Van belang is hier dat de tarieven voor ziekenfonds- en particulier verzekerden
naar elkaar toe zouden groeien en dat er een herijking van de tarieven zou plaatsvinden,
zowel tussen als binnen specialismen. Dit is inmiddels in 1996 voltooid. Verder is een
zogenoemd macrobudget vastgesteld. Jaarlijks wordt dit macrobudget bijgesteld en het dient
als plafond voor de totale kosten van de medisch-specialistische dienstverlening. Wanneer dit
macrobudget wordt overschreden, worden de tarieven voor de verrichtingen voor het
volgende jaar naar beneden bijgesteld (Delnoij 1995: C 12a-1-2; Lieverdink 1993: B12-5-3).14

Een groot deel van de afspraken in het Vijf Partijen Akkoord is echter niet volledig
uitgevoerd. 

De zogenoemde lokale initiatieven die in 1995 van start zijn gegaan, zijn overeenkomsten
tussen verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten  (zie bv. TK 1996/1997a: 17). Per maat-15

schap wordt een vast budget berekend op basis van de omzet van de maatschap in 1992, 1993
of 1994, naar keuze van de maatschap, gecorrigeerd voor macro-ontwikkelingen in prijs en
volume. Het inkomen van de specialisten wordt dan op het resulterende bedrag vastgesteld,
onafhankelijk van de te realiseren productie en de opbrengsten uit de tarieven per verrichting.
Eventuele tekorten, door afwijkende productievolumes, worden aangevuld en eventuele
overschotten worden afgeroomd. Door deze constructie verliezen specialisten hun incentive
om extra verrichtingen uit te voeren ter vergroting van hun inkomen. Het belang van
specialisten om aan de lokale initiatieven mee te werken ligt in de vrijwaring van tariefskor-
tingen, waarvoor deelname aan zo'n initiatief als voorwaarde verbonden is.
Door middel van de lokale initiatieven worden de voordelen voor de vrijgevestigde specialis-
ten om niet in loondienst van het ziekenhuis te treden verminderd. Dit wordt dan ook gezien
als een opstap naar het in loondienst treden van deze specialisten en het aldus vergroten van
de samenhang tussen management en specialisten.
In reactie op de lokale initiatieven houden de specialisten vast aan de productie waarop het
budget gebaseerd is; extra productie levert immers geen voordelen meer op. De specialisten
blijken niet het aantal verrichtingen per patiënt te verminderen, maar minder patiënten te
behandelen (minder opnamen te realiseren). Het gevolg hiervan is het ontstaan van
wachtlijsten.
Een punt van kritiek op de lokale initiatieven is dat de groeivoet in de specialistenbudgetten
voor alle specialismen gelijk is. Beter zou het zijn deze groeivoeten te laten variëren per
specialisme. De vraag naar zorg kan immers per specialisme een andere ontwikkeling
vertonen (zie bv. figuur 2.15)

Ook het in de voorgaande paragraaf genoemde systeem van productprijzen wordt gezien als
een mogelijkheid de honorering van specialisten te integreren in de financiering van zieken-
huizen (RVZ 1996). Het stellen van tarieven voor de totale behandeling van een patiënt in een



75

bepaalde diagnosegroep in plaats van tarieven per verrichting, vereist namelijk een nauwe
band tussen de specialisten en het ziekenhuismanagement.
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2.5 Wet- en regelgeving en beleid

2.5.1 Wet- en regelgeving

De ziekenhuissector wordt gereguleerd door middel van een aantal wetten en regelingen die
specifiek zijn toegespitst op de ziekenhuissector, met daarnaast een veelheid aan wetten en
regelingen die de ziekenhuissector indirect beïnvloeden. Een omvangrijk overzicht van de
wet- en regelgeving voor de ziekenhuissector is te vinden in MDW (1996).
De wet- en regelgeving voor de ziekenhuizen heeft betrekking op een aantal terreinen, name-
lijk het aanbod van ziekenhuisvoorzieningen, de tariefsvorming, de vraag naar (aanspraken
op) ziekenhuiszorg en overige regelgeving (zie ook RVZ 1996). In deze paragraaf wordt de
belangrijkste regelgeving per terrein besproken.

Aanbod van ziekenhuisvoorzieningen

De Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) heeft tot doel het aanbod van ziekenhuisvoor-
zieningen te beheersen en de doelmatigheid te bevorderen. In de WZV wordt de planning van
ziekenhuisvoorzieningen geregeld. Het bouwbeleid, zowel nieuwbouw als verbouw, en de
capaciteit vallen daarmee grotendeels binnen het beleidsveld van de overheid. (CMCZ
1994b). Bij het plannings- en bouwbeleid heeft het College voor Ziekenhuisvoorzieningen een
adviserende rol (WZV 1994).
In de WZV is het vergunningensysteem vastgelegd voor de erkenning van specialisten-
plaatsen. Aan de hand van deze erkende specialistenplaatsen wordt het aantal specialisten en
specialismen in een ziekenhuis bepaald. Het ziekenhuis krijgt een vergoeding per erkende
specialistenplaats. Echter, het aantal specialisten dat daadwerkelijk aan het ziekenhuis
verbonden is, mag hiervan afwijken. De eventuele extra specialisten worden dan niet vergoed.
Opgemerkt moet worden dat het onduidelijk is of het aantal opgeleide artsen overeenstemt
met de behoefte aan die specialismen, doordat de capaciteit van opleiding van specialisten niet
centraal wordt geregeld, maar door de specialistenverenigingen zelf (CMCZ 1994b).
Sinds 1990 vallen ook de academische ziekenhuizen onder de werkingssfeer van de WZV.
Naast de WZV spelen ook de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de
Ziekenfondswet (ZFW) een rol bij de planning van ziekenhuisvoorzieningen. Beide wetten
hanteren erkenning van instelling als voorwaarde voor financiering van bepaalde soorten
zorg. Daarmee worden eisen gesteld aan de aangeboden zorg (zie 'Vraag naar ziekenhuis-
zorg', in het navolgende).

Tariefsvorming

De Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) regelt de totstandkoming van de tarieven van
instellingen en beroepsbeoefenaren (de zogenoemde organen voor gezondheidszorg) (WTG
1993). Het betreft hier dus ook de sociale en particuliere ziektekostenverzekeraars. Tot de
tarieven worden alle prijzen gerekend in enigerlei vorm: honoraria, verpleegtarieven,
neventarieven, vergoedingen, budgetten van instellingen (COTG a: A 2100-3). De tarieven
komen tot stand in onderhandelingen tussen organisaties van zorgaanbieders en verzekeraars,
en behoeven goedkeuring van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG), het
uitvoeringsorgaan van de WTG. Het COTG toetst de tarieven aan de hand van richtlijnen
omtrent hoogte, opbouw en wijze van berekening (Scheerder 1994). Dit geeft uitdrukking aan
de taak van het COTG: het waarborgen van een adequate rol en inbreng van zowel
zorgaanbieders als verzekeraars. De leden van het COTG vertegenwoordigen de kroon,
verzekeraars, werkgevers en werknemers.
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Vraag naar ziekenhuiszorg 

De aanspraken die gemaakt kunnen worden op de ziekenhuiszorg en de financiering daarvan
zijn geregeld in de Ziekenfondswet (ZFW), de Algemene wet bijzondere ziektekosten
(AWBZ) en de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen (WTZ).
In de Ziekenfondswet zijn de aanspraken vastgelegd die ziekenfondsverzekerden kunnen
maken op de (ziekenhuis)zorg. Daarbij is de financiering van de ziekenhuizen door de
ziekenfondsen vastgelegd (ZFW 1996). Tevens is vastgelegd dat instellingen alleen via de
ziekenfondsen gefinancierd kunnen worden indien deze door het ministerie van VWS
toegelaten zijn. Erkenningen van instellingen lopen formeel via de Ziekenfondsraad (RVZ
1996; CMCZ 1994b). Daarnaast zijn in de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
de aanspraken van de particulier verzekerden op (ziekenhuis)zorg vastgelegd (WTZ 1995).
De Algemene wet bijzondere ziektekosten is ingevoerd om een "oplossing te bieden voor de
zeer zware lasten van behandeling, verpleging en verzorging ter zake van ernstige langdurige
ziekte of gebrek" (AWBZ, inleiding). In het kader van de beschrijving van de ziekenhuis-
sector in dit hoofdstuk is het vooral van belang dat de wet de kwaliteit waarborgt van de
instellingen in de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen. Op grond van de AWBZ wordt
bepaald dat instellingen een erkenning behoeven om patiënten voor rekening van de AWBZ
op te kunnen nemen. De erkenning wordt verleend als aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden
wordt voldaan. 

Overige regelgeving

Naast vorenstaande wetten zijn een aantal wetten en regelingen van belang op het gebied van
kwaliteit en personeel.
De Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet 1996), ingevoerd per 1 april 1996, heeft als
doelstelling de kwaliteit van de aangeboden zorg te bevorderen en te garanderen. Hiervoor
zijn in deze wet algemene doelstellingen aangegeven (zie bv. MDW 1996: 44). Zo dienen
instellingen verantwoorde zorg aan te bieden en moet hun infrastructuur hier redelijkerwijs
toe leiden. Daarnaast moeten instellingen de zorg systematisch bevorderen en bewaken, en
moeten zij verantwoording afleggen over het door hen gevoerde kwaliteitsbeleid. Dwingende
maatregelen op dit terrein kunnen genomen worden door de Inspectie van de volksgezondheid
of de minister van VWS.
In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 462 BW) is vastgelegd dat
het ziekenhuis aansprakelijk is voor tekortkomingen in de verrichtingen van de hulpverleners.
Toezicht op de kwaliteit van de hulpverlening wordt uitgeoefend door de Inspectie van de
volksgezondheid.

In de Wet op de geneesmiddelenvoorziening is vastgelegd wat er onder geneesmiddelen wordt
verstaan, wie deze mag leveren en welke waarborgen voor de kwaliteit van het proces van
levering gelden. De Wet op de geneesmiddelenvoorziening heeft dus niet specifiek betrekking
op de ziekenhuizen, maar heeft daar wel invloed op, gezien de in een ziekenhuis verstrekte
geneesmiddelen (MDW 1996: 45).
Ook de Wet op de medische hulpmiddelen is indirect van belang voor de ziekenhuizen. Hierin
wordt de basis gelegd voor het waarborgen van de kwaliteit van medische hulpmiddelen en
het voorkomen van ondeskundig gebruik. Vergunningen voor de productie van medische
hulpmiddelen zijn volgens deze wet noodzakelijk (MDW 1996: 46).
De beroepenwetgeving, voor de ziekenhuizen de Wet beroepen individuele gezondheidszorg
(BIG), heeft tot doel de kwaliteit van de individuele aanbieders te waarborgen. Dit wordt
geregeld via registratie en titelbescherming van verscheidene beroepen in de gezondheids-



78

zorg. Hieraan gekoppeld zijn er eisen omtrent bij- en nascholing en ervaring. Op termijn zal
de wet-BIG verschillende andere wetten moeten gaan omvatten, zoals de Medische tuchtwet
en de Wet op de paramedische beroepen. De wet-BIG is nog niet geheel ingevoerd (MDW
1996: 46).
In de Wet arbeidsvoorwaarden gepremieerde en gesubsidieerde sector (WAGGS) wordt de
financiële ruimte aangegeven die er is bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het
personeel van de ziekenhuizen. Via deze wet kan de overheid invloed uitoefenen op de
personeelskosten in de ziekenhuissector. 

2.5.2 Recent beleid

Aanbod van ziekenhuisvoorzieningen

De fusiegolf van het begin van de jaren negentig is inmiddels afgesloten en verdere
schaalvergroting wordt niet langer noodzakelijk geacht (TK 1997/1998a). Wel wordt er
speciale aandacht geschonken aan de positie van de kleine ziekenhuizen, die kwetsbaar zijn
maar vanuit het oogpunt van de spreiding wel van belang zijn. Samenwerking met andere
ziekenhuizen wordt daarom van belang geacht. Zo wordt bijvoorbeeld in de kleine
ziekenhuizen alleen de eenvoudige zorg verleend, terwijl zwaardere gevallen naar grotere
ziekenhuizen worden doorgestuurd (TK 1996/1997a). Er worden taakverdelingen gemaakt
tussen ziekenhuizen om overlapping en versnippering van kennis te voorkomen en de
kwaliteit van de zorg te vergroten. In het kader van de aanbevelingen van de Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteitswerkgroepen (MDW) wordt er ook gewerkt aan een
zekere mededinging binnen de sector.
De fusiegolf heeft geleid tot een concentratie van diensten in minder ziekenhuizen en bredere
dienstenpakketten per ziekenhuis. Daarnaast heeft de verschuiving van klinische naar
poliklinische zorg geleid tot een deconcentratie van voorzieningen: er zijn spreekuurpunten
en voorposten ontstaan (TK 1994/1995). Thans wordt er beleid gevoerd op het leveren van
transmurale zorg, waarbij de huisartsen binnen het ziekenhuis een rol kunnen gaan spelen of
eerste hulp buiten het ziekenhuis geleverd kan worden. Een experiment op dit gebied is
opgezet in Velsen waarbij huisartsen een EHBO-post bemannen (TK 1997/1998a).

Ter vervanging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is thans een wetsvoorstel Wet
bouwbeheersing zorgvoorzieningen (WBZ) in voorbereiding na advies van de Raad van State
(TK 1996/1997a; RVZ 1996). Met deze wet heeft de overheid een instrument om de
bouwprioriteiten te sturen. Bij de bouw is flexibiliteit een belangrijk aspect geworden
(TK 1995/1996). In lijn met de WBZ is per 1 januari 1996 al een omvangrijke deregulering
van de WZV doorgevoerd, waarmee de vergunningsverplichting bij nieuwbouw gedeeltelijk is
opgeheven. De planning van (ziekenhuis)voorzieningen wordt steeds minder gedetailleerd.
Vanaf 1996 zijn voor de bedden geen parameters meer in de budgettering opgenomen
(TK 1997/1998a). De verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de voorzieningen
(dus een deel van de inzet van kapitaal) wordt grotendeels verschoven van de overheid naar
de instellingen (RVZ 1996). In het Jaaroverzicht zorg 1998 (TK 1997/1998a) wordt gesteld
dat het overheidsbeleid wordt voortgezet met verdere deregulering, ofwel het verplaatsen van
de verantwoordelijkheid naar het veld. Voorbeelden van deze deregulering zijn de
budgettering van de verzekeraars en het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor de
instandhoudingsinvesteringen naar de instellingen. Deze beleidslijnen volgen de
aanbevelingen van de MDW-werkgroep en de RVZ-publicatie Het ziekenhuis als
maatschappelijke onderneming (RVZ 1996). Een algemene trend in het beleid is dat het
zorgaanbod meer gericht wordt op de zorgvraag: het moet georiënteerd zijn op het ziektebeeld
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van de patiënt in plaats van op het bestaande aanbod. In dit kader passen ook de
gezondheidscentra, waar verschillende gezondheidszorgvoorzieningen zich onder één dak
bevinden. 

Personeel

Op het gebied van personeel is het post-WAGGS-systeem in 1996 geheel totstandgekomen. In
dit systeem op het terrein van de arbeidsvoorwaarden wordt de zogenoemde overheidsbijdrage
in de arbeidskostenontwikkeling vastgelegd. 
De regulatie van de inserviceopleiding tot verpleegkundige is per 1 september 1996 aan het
ministerie van OC&W overgedragen (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek). Het ministerie van VWS heeft hiervoor geen verantwoordelijkheid meer. De
inserviceopleiding onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen is daarmee verdwenen.
Samenwerking met de hbo's is nu noodzakelijk (MDW 1996).
Per 1 december 1995 is een aantal reglementen van de Wet beroepen individuele gezond-
heidszorg (BIG) in werking getreden (TK 1996/1997a: 24).

Specialisten

Sinds een aantal jaren wordt via allerlei beleidsinitiatieven gepoogd de specialisten in de
ziekenhuisorganisatie te integreren. De lokale initiatieven zijn hiervan een goed voorbeeld.
Deze worden positief beoordeeld en in de toekomst verder doorgezet. Ook de zogenoemde
aanneemsommen en het project Producttypering zijn hierbij van belang (TK 1997/1998a).

Thans ligt een voorstel voor de zogenoemde Wet op de bijzondere medische verrichtingen
voor beoordeling bij de Eerste Kamer, waarin een deel van de topklinische zorg zal worden
geregeld. Belangrijk hierbij is dat alle bijzondere medische verrichtingen hierin worden
geregeld, onafhankelijk van de plek waar deze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naast
ziekenhuizen ook in gespecialiseerde laboratoria (TK 1996/1997a en 1997/1998a).

Kwaliteit en wachtlijsten

De Kwaliteitswet zorginstellingen en de wet-BIG leggen de verantwoordelijkheid voor het
totstandkomen van een kwaliteitsbeleid bij de instellingen zelf (TK 1996/1997a). De
kwaliteitswet is gericht op de instellingen, de wet-BIG meer op de kwaliteit van de artsen. Bij
het externe toetsen van de kwaliteit wordt ook gezorgd voor spiegelinformatie waaraan de
instellingen zich kunnen afmeten (TK 1995/1996).
De wachtlijsten zijn een belangrijk probleem in de gezondheidszorg. Er worden veel middelen
en energie vrijgemaakt voor het terugbrengen van de wachtlijst. Hierbij worden vooral
wachtlijstverminderende initiatieven gesteund, terwijl wachtlijstomzeilende initiatieven zo
veel mogelijk worden geremd. In dit kader wordt ook zeer terughoudend gereageerd op de
aanvragen tot het verlenen van een vergunning voor privé-klinieken (TK 1996/1997a).
Hiertoe is de zogenoemde Tijdelijke wet privé-klinieken voorgesteld die nu ter advies bij de
Raad van State ligt (TK 1997/1998a). Het idee is dat ook zonder privé-klinieken de
wachtlijstproblematiek kan worden opgelost en dat deze klinieken geen bijdrage leveren aan
de integratie en samenhang in de zorgsector. Om de wachtlijstproblematiek op te kunnen
lossen moet er ook aandacht komen voor een verbetering in de informatievoorziening. In 1998
wordt een evaluatie gehouden van de wachtlijstproblematiek en de initiatieven tot oplossing
hiervan. Het NZi is gevraagd onderzoek te doen naar de maatschappelijke effecten van de
wachtlijsten. Het rapport wordt in 1998 verwacht.
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Inhoudelijk wordt er vooral gewerkt aan protocollering van behandelingen en het verbeteren
van registratie. Hierbij moet het voor de patiënten beter zichtbaar worden hoe bijvoorbeeld de
prijs/prestatieverhoudingen tussen ziekenhuizen verschillen of in welk ziekenhuis de wacht-
lijsten het kortste zijn (TK 1996/1997a).

Op enkele concrete terreinen zoals openhartchirurgie, fysiotherapie, tandheelkunde en ergo-
therapie zijn afspraken gemaakt om het zorgvolume te vergroten (wegwerken van wachtlijsten
bij openhartoperaties) of juist te beperken (pakketbeperking bij ergotherapie).

Academische ziekenhuizen

Het belangrijkste beleidsvoornemen speciaal voor de academische ziekenhuizen is het
doorzichtiger maken van de financiering. Hiervoor heeft overleg plaatsgehad tussen de
ministeries van VWS en OC&W, en zijn er subsidiestromen verlegd van OC&W naar VWS.
Verder is per 1 januari 1998 een nieuw bekostigingsmodel voor de topklinische zorg
ingevoerd.

Regeerakkoord kabinet-Kok-II

In het Regeerakkoord van het tweede paarse kabinet dat onlangs is vastgesteld (TK
1997/1998b), is in de paragraaf over de gezondheidszorg ook over ziekenhuizen een aantal
beleidslijnen genoemd. Drie prioriteiten op het gebied van de gezondheidszorg worden in dit
akkoord genoemd:
- vermindering van de werkdruk, met name in de care-sector, maar ook in de cure-sector

waaronder de ziekenhuizen;
- het terugbrengen van de wachttijden tot aanvaardbare lengte, waarbij werkenden en niet-

werkenden gelijk behandeld dienen te worden;
- het gebruiken van de groeiruimte voor het verbeteren van de zorg door middel van nieuwe

medische ontwikkelingen (bv. op het gebied van geneesmiddelen).

Op het gebied van de ziekenhuizen zijn nadere beleidsvoornemens uiteengezet.
Een belangrijke aanbeveling is het trachten te behalen van doelmatigheidswinsten op het
terrein van de inkoop (zie ook Oudkerk en Van den Boomen 1996). Hierbij wordt gedacht aan
onder andere het verstrekken van de Europese Richtlijn voor aanbestedingen, het aanpassen
van de budgetopbouw, uitbesteding en het regionaal inkopen.
Er wordt een nieuwe bestuurlijke aanpak voorgesteld, waarbij de aanbevelingen van de
MDW-rapporten een bijdrage kunnen leveren. Waar nodig wordt de wet- en regelgeving
aangepast zodat de samenhang en samenwerking in de zorg niet worden belemmerd. Hierbij
worden, binnen een door de overheid gesteld financieel en zorginhoudelijk meerjarig kader,
door de verzekeraars en zorgaanbieders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het zorgvolume
en de maximaal aanvaardbare wachttijden. Voor het realiseren van deze prestatieafspraken
mogen eventuele efficiencywinsten worden ingezet, behoudens de besparingen die door het
doelmatiger inkoopbeleid worden behaald. 
Aangezien de ervaringen met de experimenten voor de integratie van de medisch specialisten
in het ziekenhuis positief worden beoordeeld, worden deze in de komende periode doorgezet.
Van belang hierbij is tevens dat het bed als erkenningsgrondslag wordt losgelaten en wordt
vervangen door de erkenning van specialistische functies. De budgetten worden dan bepaald
op basis van adherentiecijfers en benchmark-gegevens over minimale inzet van middelen.
Tot slot wordt er veel belang gehecht aan het verlenen van zorg volgens protocollen, waarbij
doelmatige zorg in criteria dient te worden beschreven. De poortwachtersfunctie van de
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huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Experimenten met een meer uitgebreide rol van
huisartsen worden gestart in overleg met de zogenoemde gezondheidscentra.

2.6 Samenvatting

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de ziekenhuissector
in de afgelopen vijftien jaar. Hierbij is geconstateerd dat er bij de (algemene) ziekenhuizen
een forse schaalvergroting heeft plaatsgevonden: het aantal (algemene) ziekenhuizen is
gedaald, terwijl de gemiddelde capaciteit (gemeten in bedden) per ziekenhuis is toegenomen.
Ook de totale beddencapaciteit is in de bestudeerde periode afgenomen. Dit is een gevolg van
een verschuiving van klinische zorg naar poliklinische zorg en dagopnamen. Dit is zichtbaar
in een ongeveer constant gebleven aantal opnamen en een forse toename van het aantal
polibezoeken en vooral dagopnamen. Tevens is de ligduur van opgenomen patiënten steeds
korter geworden: het aantal verpleegdagen per opname is afgenomen. Hierdoor is ook het
totale aantal verpleegdagen per jaar afgenomen. Het aandeel ouderen (65 jaar en ouder) in de
opnamen is fors toegenomen. Mede daardoor is ook het aandeel opnamen bij de verschillende
specialismen verschoven.
In termen van verrichtingen is de totale productie van ziekenhuizen toegenomen, met name
de poliklinische verrichtingen. Door deze ontwikkelingen zijn de kosten van de ziekenhuizen
fors gestegen, ook wanneer gecorrigeerd wordt voor de prijsstijgingen die bij de ingezette
middelen zijn opgetreden. De toegenomen productie vergt met name meer inzet van materiaal
en kapitaal. Bij het personeel is het aandeel paramedisch personeel toegenomen ten koste van
met name het overig personeel. Specialisten leveren steeds meer zorg per patiënt en besteden
steeds meer aandacht aan onderzoek en opleiding. Tevens zijn er belangrijke technologische
ontwikkelingen, waardoor patiënten sneller en beter kunnen worden geholpen. Ook kunnen
patiënten die voorheen uitbehandeld waren, nu nog wel worden behandeld.
In de bestudeerde periode is de financieringssystematiek van de ziekenhuizen een aantal
malen aangepast. Van het open-eindesysteem van outputfinanciering, via de historische
budgettering en het Bredero-systeem, wordt thans de functiegerichte budgettering gehanteerd,
die op productieafspraken berust. Hierin zijn inmiddels allerlei wijzigingen aangebracht om
experimenten mogelijk te maken met budgettering van specialisten (lokale initiatieven) en
ziekenhuisbudgetten onafhankelijk van productieafspraken (aanneemsommen).
Op allerlei gebieden is tevens de wet- en regelgeving in beweging. Zo wordt steeds meer
aandacht besteed aan certificering en de kwaliteit van de ziekenhuizen. Recent beleid is er
daarnaast vooral op gericht om de wachtlijsten te verkorten en de ziekenhuizen meer
marktgericht te laten werken.

Uit deze ontwikkelingen is een aantal vragen af te leiden over de relatie tussen de productie
en de inzet van middelen, ofwel de productiestructuur, van de ziekenhuizen. Zo rijst de vraag
hoe ziekenhuizen op veranderingen reageren. Zijn bijvoorbeeld uit de schaalvergroting
kostenvoordelen of juist kostennadelen ontstaan? Wat zijn de (kosten)gevolgen van de
verschuiving van klinische naar niet-klinische zorg en heeft dit consequenties voor de
kwaliteit? Levert meer marktgericht werken kostenvoordelen op? Wat is de invloed van de
verschillende financieringssystemen op de kosten en de productie? Wat zijn de gevolgen van
de vergrijzing voor het benodigde aanbod van ziekenhuiszorg en de kosten daarvan? Is het
mogelijk om de extra kosten hiervan (gedeeltelijk) op te vangen door doelmatiger te werken?
Wat zijn de kostengevolgen van de aanpassingen van de honorering van specialisten? Wat
betekenen de technologische ontwikkelingen voor de kosten? Is er alleen sprake van steeds
betere medische zorg of hebben sommige ontwikkelingen ook bijgedragen aan reductie van de
kosten?
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In deze studie wordt getracht deze vragen te beantwoorden door middel van een aantal
statistische analyses. Gebaseerd op de resultaten van deze analyses wordt een aantal
beleidssimulaties uitgevoerd, die de potentiële gevolgen van demografische ontwikkelingen en
beleidsmaatregelen weerspiegelen. 
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In 1995 waren zestien van de dertig categorale ziekenhuizen revalidatiecentra.1

In 1995 waren er 110 algemene ziekenhuizen, 9 academische ziekenhuizen en 30 categorale ziekenhuizen. In de2

algemene ziekenhuizen bevond zich 81% van de erkende bedden, tegen 13% in de academische ziekenhuizen en 6%
in de categorale ziekenhuizen. De kosten van de algemene, academische en categorale ziekenhuizen besloegen in
dat jaar respectievelijk 70%, 24% en 6% van alle kosten van de ziekenhuizen (NZi a).
De WZV is inmiddels een aantal malen aangepast. Zie paragraaf 2.5 voor een overzicht van de huidige wetgeving.3

Daardoor is bijvoorbeeld de gemiddelde ligduur in de categorale ziekenhuizen veel langer dan in de overige4

ziekenhuizen. In 1995 was in de categorale ziekenhuizen (incl. de revalidatiecentra) de ligduur bijna 30 dagen; in de
algemene en academische ziekenhuizen was de ligduur gemiddeld ongeveer 10 dagen (NZi a).
In de praktijk zijn er soms minder bedden in een ziekenhuis aanwezig dan het aantal erkende bedden. Het aantal5

erkende bedden is dus geen goede maat voor de daadwerkelijke capaciteit van een ziekenhuis. Hier wordt het aantal
erkende bedden alleen gehanteerd als indicatie van de grootte van het ziekenhuis.
Tot 1986 waren er 7 academische ziekenhuizen. In 1986 is het ziekenhuis Annadal in Maastricht als academisch6

ziekenhuis erkend. In 1989 is het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht als academisch ziekenhuis erkend.
Hiermee is het aantal academische ziekenhuizen toegenomen tot 9. 
Bij de productiegegevens moet een kanttekening gezet worden. Het is mogelijk dat er herhaalbezoeken worden7

afgelegd in het jaar nádat het eerste polibezoek heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor opname aan het
eind van een jaar waarbij de verpleging na de jaarwisseling doorloopt. Een overloop van het ene jaar naar het
volgende jaar kan dus plaatsvinden. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat het aantal opnamen en het aantal
verpleegdagen over een jaar gemeten niet met elkaar sporen. 
Er kan echter worden aangenomen dat er ieder jaar een zekere overloop van de behandelingen is, waardoor de
totaalgegevens een goed beeld geven van de productie in dat jaar. Voor individuele ziekenhuizen kan dit echter wel
grote gevolgen hebben voor de productiegegevens, met name wanneer er verandering in de schaal is opgetreden.
In 1992 is de definitie van het begrip 'eerste polibezoek' gewijzigd. Het gaat vanaf 1992 alleen om nieuwe ziekte-8

gevallen (zie NZr 1991). Het aantal eerste polibezoeken daalt daardoor met ongeveer 27%. Zie ook (TK 1993/1994:
53). In de figuur is hiervoor op de volgende manier gecorrigeerd. De herhalingsfactor (het aantal herhaalbezoeken per
eerste polibezoek) is voor 1991 berekend. Deze is ook gehanteerd voor de jaren 1992 tot en met 1994. Het aantal
eerste polibezoeken volgt dan uit het totale aantal polibezoeken en de (vastgeprikte) herhalingsfactor.
Wegens het ontbreken van gegevens voor 1980 is ervan uitgegaan dat de verdeling van patiënten over de9

verschillende specialismegroepen nauwelijks is veranderd tussen 1980 en 1981 en zijn de gegeven voor 1981 in de
figuur opgenomen.
Wegens het ontbreken van gegevens voor 1980 is ervan uitgegaan dat ligduur per specialismegroep nauwelijks is10

veranderd tussen 1980 en 1981 en zijn de gegeven voor 1981 in de figuur opgenomen.
De prijs van personeel wordt berekend als de gemiddelde kosten per voltijdsarbeidsplaats (fte). Hierbij worden drie11

personeelscategorieën onderscheiden, te weten verplegend, paramedisch en overig personeel. Voor elk van deze drie
groepen is een prijs bepaald. Door middel van weging met de aandelen in de personeelssterkte (fte's) wordt hieruit de
prijs voor personeel afgeleid. Er is geen natuurlijke maatstaf voor de ingezette hoeveelheid materiaal. Daarom wordt
de prijs van materiaal in de ziekenhuizen berekend op basis van de prijsindex voor de gezinsconsumptie en de
macrokostenaandelen uit 1990 van verschillende componenten van de materiële inzet van middelen in ziekenhuizen.
Zie ook hoofdstuk 4, Van den Berg (1991) of Blank en Eggink (1996). Ook voor kapitaal is geen natuurlijke eenheid
bekend. Daarom wordt een kapitaalindex geconstrueerd als kap = (bed)  * exp(0,008* tijd). Dit is afgeleid van de1,3

kapitaalvariabele die op basis van het SCP-analysebestand is geconstrueerd. De prijs van kapitaal wordt berekend
door de kapitaalkosten te delen door de hiervoor beschreven kapitaalindex. 
De prijsindex voor de ziekenhuissector wordt verkregen door de prijs van personeel, materiaal en kapitaal te wegen12

met de macro-kostenaandelen uit 1990.
Onder verplegend personeel wordt verstaan het gediplomeerd en leerling-verpleegkundig, opvoedkundig en13

verzorgend personeel. Tot het paramedisch personeel behoren het medisch en paramedisch hulppersoneel en de
medische en sociaal-wetenschappelijke staf. Tot het medisch en paramedisch hulppersoneel behoren het therapeutisch
en radiologisch personeel, het apotheekpersoneel en het laboratoriumpersoneel. Tot de medische en sociaal-
wetenschappelijke staf behoren ook de specialisten in loondienst van het ziekenhuis. Tot het overige personeel
behoren het algemeen en administratief personeel, het 'hotel'personeel, het terrein- en gebouwgebonden personeel, de
stagiaires en het (niet-specialistische) personeel dat niet in loondienst is van het ziekenhuis. Onder 'hotel'personeel
wordt verstaan het productiepersoneel, het distributiepersoneel, het huishoudelijk personeel en het dienstverlenings-
personeel.
Dit laatste heeft overigens begin jaren negentig tot forse tariefsverlagingen geleid en tot conflicten tussen de14

specialisten en de overheid (het toenmalige ministerie van WVC). Zie bijvoorbeeld Delnoij (1995: 1-2) en Lieverdink
(1993: 5-3).
Bij de lokale initiatieven gaat het niet, zoals de term suggereert, om initiatieven van individuele ziekenhuizen of15

specialisten, maar om overheidsbeleid. De term lokale initiatieven is gebaseerd op afspraken van lokale verzekeraars
met ziekenhuizen en specialisten.

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 2

B2.1 Overzicht van specialismen

Tabel B2.1 Overzicht van specialismen

poortspecialisme/ondersteunend specialisme

interne specialismen
interne geneeskunde poortspecialisme
specialismen voor longziekten poortspecialisme
cardiologie poortspecialisme
reumatologie poortspecialisme
gastro-enterologie poortspecialisme
allergologie poortspecialisme
kindergeneeskunde poortspecialisme
klinische geriatrie poortspecialisme
dermatologie en venerologie poortspecialisme

heelkundige specialismen
chirurgie poortspecialisme
orthopedie poortspecialisme
urologie poortspecialisme
plastische chirurgie poortspecialisme
neurochirurgie poortspecialisme
cardiopulmonale chirurgie poortspecialisme
verloskunde/gynaecologie poortspecialisme
oogheelkunde poortspecialisme
keel-, neus- en oorheelkunde poortspecialisme

specialismen voor zenuw- en zielsziekten
neurologie poortspecialisme
psychiatrie poortspecialisme
specialismen voor zenuw- en zielsziekten poortspecialisme

overige specialismen
anesthesiologie ondersteunend specialisme
revalidatie poortspecialisme
radiodiagnostiek ondersteunend specialisme
radiotherapie ondersteunend specialisme
radiologie ondersteunend specialisme
nucleaire geneeskunde ondersteunend specialisme
pathologische anatomie ondersteunend specialisme
medische microbiologie ondersteunend specialisme
klinische genetica ondersteunend specialisme

Bron: NZi (a) 
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B2.2 Parameterwaarden functionele budgettering

Voor de berekening van de budgetten in de functionele-budgetteringssystematiek (FB) worden
de ziekenhuizen ingedeeld in groepen, gebaseerd op het aantal zogenoemde gewogen
specialisteneenheden. Voor een aantal verrichtingen, zoals opnamen en verpleegdagen, zijn
verschillende richtlijnbedragen van toepassing voor de verschillende groepen ziekenhuizen.

De gewogen specialisteneenheden worden berekend aan de hand van gewichten en het aantal
specialistenplaatsen per specialisme. De gewichten per specialisme voor 1995 zijn
weergegeven in tabel B2.2. Op analoge wijze wordt het aantal gewogen eerste polibezoeken
berekend. Deze worden als verrichtingen bij de berekening van de aanvaardbare kosten
opgenomen.

Tabel B2.2 Wegingsfactor per medisch specialist, 1995

wegingsfactor
specialisteneenheden wegingsfactor eerste polibezoeken

internisten 1,26 1,83
geriaters 1,70 2,63
longartsen 1,27 2,12
cardiologen 1,34 2,14
reumatologen 1,17 2,20
maag/darmartsen 1,48 2,07
allergologen 0,20 0,30
kinderartsen 0,87 1,01
chirurgen 1,32 1,52
orthopeden 1,26 1,53
urologen 1,00 1,24
plastische chirurgen 0,74 0,79
neurochirurgen 1,32 1,53
cardiopulmonale chirurgen 2,14 2,02
gynaecologen 0,67 0,78
oogartsen 0,27 0,45
KNO-artsen 0,40 0,50
dermatologen 0,52 0,61
neurologen 1,03 1,20
neurologen/zenuwartsen 0,90 1,95
psychiaters in PAAZ-setting 1,07 1,83
psychiaters niet in PAAZ-setting 0,76 0,97
revalidatieartsen 0,58 0,73
radiotherapeuten 0,93 0,93
tandartsspecialisten voor 

mondziekten en kaakchirurgie 0,61 0,64
dentomaxilliaire orthopedie 0,37 0,81

anesthesisten (pijnbestrijding) 1,92

Bron: COTG (a)  

Tabel B2.2 geeft aan dat de allergologen het kleinste gewicht hebben bij bepaling van het
aantal gewogen specialisteneenheden en de cardiopulmonale chirurgen het grootste gewicht.
Merk op dat de anesthesisten niet meegerekend worden bij het bepalen van het aantal
specialisteneenheden, maar alleen bij het aantal eerste polibezoeken.
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Tabel B2.3 Richtlijnbedragen, 1995
richtlijnbedrag (x gld.)

functiegerichte budgettering
loonkosten

beschikbaarheidskosten (adherentie) 69
capaciteitskosten

- gewogen specialisteneenheden 360.295
- erkende bedden 12.818
- speciale bedden 66.915 - 226.539a

- aidscentrum 380.266
productiekosten

- per gewogen opname 516 - 589b

- per verpleegdag 46 - 52 b

- per gewogen eerste polibezoek 96 - 110b

- per dagverpleging 271 - 390
bijzondere functies

- minimumbedrag bij CCPD 24 
- maximumbedrag bij ALM-beenmergtransplantatie 32.990

eerstelijnskosten
- laboratoriumonderzoeken (per spaanderpunt) 1
- cervixonderzoeken 12
- trombosetest 11
- röntgenonderzoek (%) 1
- functieonderzoek (%) 0
- fysiotherapie-/logopediebehandeling (%) 1
- poliklinische bevalling  274 - 313b

materiële kosten
beschikbaarheidskosten (adherentie) 20
capaciteitskosten

- gewogen specialisteneenheden 15.500
- erkende bedden 330
- speciale bedden 3.020 - 70.710a

- aidscentrum –
productiekosten

- per gewogen opname 690 - 892b

- per verpleegdag 13 - 15b

- per gewogen eerste polibezoek 54-111b

- per dagverpleging 149 -191
bijzondere functies

- minimumbedrag bij psychiatrische deeltijdbehandeling (PDB) 3
- maximumbedrag bij AICD-implantatie 55.356

eerstelijnskosten
- laboratoriumonderzoeken (per spaanderpunt) 1
- cervixonderzoeken 7
- trombosetest 4
- röntgenonderzoek (%) 0
- functieonderzoek (%) 0
- fysotherapie-/logopediebehandeling (%) 0
- poliklinische bevalling  149 - 191b

extra arbeidsplaatsenc 35.500 - 40.000

investeringen in inventarissen
- per erkend bed 4.300 - 5.153d

- per poliklinische specialisteneenheid 48.458 - 61.842d

- per erkende dialyseplaats 5.728
- per erkend neonataal IC-bed 3.048

investeringen meldingsprocedure WZV
- per m 322

Met speciale bedden wordt hier bedoeld: bedden voor brandwonden, chronische beademing, neonatologie ena

neurochirurgie. De richtlijnbedragen verschillen tussen de categorieën bedden.
De richtlijnbedragen verschillen tussen de groepen ziekenhuizen; groep 1 heeft het laagste bedrag, groep 4 hetb

hoogste.
De richtlijnbedragen nemen toe van 35.500 gulden in het eerste jaar tot 40.000 gulden in het vierde jaar.c

Per grootteklasse zijn de richtlijnen verschillend. De grootteklassen zijn: < 300 erkende bedden, 300-450 erkended

bedden, 450-600 erkende bedden, # 600 erkende bedden.

 Bron: COTG (a: Z-9920, 1-8)  

In de financieringssystematiek van de functiegerichte budgettering worden de (algemene)
ziekenhuizen aan de hand van deze gewogen specialisteneenheden ingedeeld in vier groepen:
minder dan 25 gewogen specialisteneenheden (groep 1), 25 tot 40 eenheden (groep 2), 40 tot
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Het verpleegtarief zoals eerder beschreven wordt dan verhoogd (of verlaagd) met het te weinig (of te veel) ontvangen1

bedrag, gedeeld door het in het nieuwe jaar geraamde aantal verpleegdagen.

80 eenheden (groep 3) en 80 eenheden of meer (groep 4). De parameterwaarden, ofwel
richtlijnbedragen, voor 1995 zijn samengevat in tabel B2.3. 
Opgemerkt wordt dat de algemene ziekenhuizen vóór 1992 werden ingedeeld in 8 groepen. In
1994 werden er slechts 3 groepen onderscheiden.

Opbrengsten

Drie kostenbegrippen zijn belangrijk in de productiegebonden component van de functionele
budgettering: aanvaardbare kosten, feitelijke kosten en feitelijke opbrengsten. De
aanvaardbare kosten zijn gelijk aan het vooraf vastgestelde budget voor een ziekenhuis, dat
wordt bepaald door het afgesproken productievolume te vermenigvuldigen met de
parameterwaarden uit de richtlijnen. In de FB-systematiek is sprake van een aantal uniforme
tarieven voor bepaalde verrichtingen, de zogenoemde neventarieven. Deze zijn vastgelegd
door het COTG. De overige tarieven worden vastgelegd in de onderhandelingen tussen
individuele ziekenhuizen en de verzekeraars. Het verpleegtarief wordt dan bepaald door de
geraamde opbrengst van de nevenverrichtingen van het budget af te trekken en dit bedrag te
delen door het geraamde aantal verpleegdagen. De feitelijke opbrengsten kunnen verschillen
van de geraamde opbrengsten. Dit verschil wordt verrekend in de verpleegtarieven voor het
volgende jaar.  Als gevolg van deze bijstellingen kunnen verpleegdagtarieven tussen de1

ziekenhuizen aanzienlijk verschillen. Verschillen tussen de feitelijke kosten en de budgetten
worden echter niet verrekend. Eventuele overschotten of tekorten worden ten gunste of ten
laste gebracht van het eigen vermogen van het ziekenhuis, de zogenoemde reserve
aanvaardbare kosten (zie ook MDW 1996: 34).

Noot bij bijlage
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Hoofdstuk 2 index

 contractuele arbeidsduur, 66
adherentie, 69, 78, 84
Bredero-systematiek, 69, 70
dagopname, 57-59, 79
doelmatigheid, 44, 46, 47, 51, 55, 67, 69, 70, 74, 78
eerste polikliniekbezoek, 56-59, 70
erkend bed, 84
erkenning, 44, 47, 48, 55, 74, 75, 78
FB-systematiek, 69-71, 85
gecorrigeerde personeelssterkte, 67
herhalingsfactor, 57, 58
kapitaalkosten, 64
ligduur, 43, 45, 57, 59, 63, 79
lokale initiatieven, 47, 72, 73, 77, 79
loonkosten, 71, 72, 84
materiële kosten, 71, 84
ontslag, 58, 62
opname, 47, 49, 50, 56-58, 60, 61, 70, 73, 79, 84
overleden patiënt, 58, 62
productie, 43, 47, 49, 51, 56, 57, 59, 63, 69-71, 73, 79
productiestructuur, 43, 63, 79
productievolume, 70, 85
reserve aanvaardbare kosten, 85
specialistenplaatsen, 70, 74, 83
technologische ontwikkeling, 44, 59, 67, 79
totale kosten, 49, 51, 68, 73
uitbesteding, 78
variabele kosten, 70
vaste kosten, 70
verpleegdag, 49, 56-59, 61, 63, 69, 70, 79, 83-85
ziekenhuis, 43, 45, 46, 52, 53, 55, 56, 60, 70, 72, 74-76, 78, 79, 85
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3  Theorie van productie en kosten

3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beknopte uiteenzetting van de algemene (micro)economische theorie
van productie en kosten. Dit hoofdstuk vertoont enige gelijkenis met hoofdstuk 3 uit Zuinig op
zorg (Blank en Eggink 1996). Hier wordt echter niet volstaan met verwijzingen naar het
desbetreffende rapport, en wel om drie redenen. In de eerste plaats wordt getracht deze studie
zo veel mogelijk op zichzelf leesbaar te maken. Dit houdt in dat datgene wat in het empirische
deel (hoofdstukken 6, 8 en 9) aan theorie, methoden en technieken wordt gehanteerd, ook
ergens verantwoord en toegelicht dient te worden. Ten tweede vereist een analyse van
ziekenhuizen een andere aanpak dan een analyse van verpleeghuizen. Hierdoor zijn sommige
aspecten van de theorie belangrijker en andere aspecten minder belangrijk geworden. Zo ligt
in deze studie veel meer de nadruk op de manier waarop economisch gedrag kan worden
gemodelleerd. Deze accentverschuiving komt hier ook tot uitdrukking door de toevoeging van
een extra hoofdstuk, dat uitsluitend over de theorie van ziekenhuisproducenten handelt
(hoofdstuk 4). Ten derde is door herschikking van een aantal passages de tekst nog toeganke-
lijker gemaakt. Zo is bijvoorbeeld het uiteindelijke analysemodel voor de ziekenhuizen niet in
dit hoofdstuk verwerkt maar in hoofdstuk 7.

In dit hoofdstuk wordt, zoals gezegd, uitsluitend dat deel van de theorie besproken dat direct
relevant is voor het onderhavige empirische onderzoek. Dit hoofdstuk dient dus als een opstap
voor het analysemodel dat in hoofdstuk 7 aan de orde komt. Het is geenszins de bedoeling om
in extenso op de theorie van productie en kosten in te gaan. Voorbeelden van relevante litera-
tuur hierover zijn de elementaire werken van Koutsoyiannis (1987: 67-105) en het Neder-
landstalige werk van Dietz et al. (1990: 187-288). Deze boeken gaan in op basisbegrippen
zoals kosten- en productiefuncties, schaaleffecten, synergie-effecten en dergelijke.
Voorbeelden van meer geavanceerde en diepgaandere theorieën zijn te vinden in Cornes
(1992: 104-164), Fried et al. (1993), Färe et al. (1994), Färe en Grosskopf (1994) en Färe en
Primont (1995). De werken van Cornes (1992) en met name van Färe et al. (1994) en Färe en
Primont (1995) hebben hun wortels in de wiskundige economie en kennen een hoge moeilijk-
heidsgraad. Fried et al. (1993) geven een overzicht van de huidige stand van zaken met
betrekking tot productiviteits- en efficiëntieonderzoek. In hun boek ligt het accent meer op het
empirische onderzoek. Vooral econometrische vraagstukken komen hierbij aan de orde. De
boeken van Cornes (1992), Färe en Grosskopf (1994) en Färe en Primont (1995) gaan vooral
in op de dualiteitstheorie. In de theorie worden verschillende representaties voor de productie-
structuur uiteengezet en hun onderlinge relaties. Aan deze dualiteitstheorie wordt hier wel de
nodige aandacht geschonken, omdat deze theorie aangeeft hoe de gekozen representatie
afhangt van het veronderstelde economische gedrag.

Eerst komt in dit hoofdstuk de theorie over de productiestructuur aan de orde. Het gaat hier
vooral om een aantal definities en begrippen met betrekking tot technologie, het economische
gedrag van producenten en de wijzen waarop deze kunnen worden gerepresenteerd (§3.2).
Hierbij worden ook de definities van de kenmerken van de productiestructuur besproken,
zoals marginale kosten en schaaleffecten.
Paragraaf 3.3 gaat in op afwijkende gedragshypothesen. Het betreft hier hypothesen waarbij
niet van de gangbare veronderstellingen zoals kostenminimalisatie of winstmaximalisatie



88

wordt uitgegaan. De gangbare veronderstellingen sluiten immers niet goed aan bij het gedrag
van producenten in de quartaire sector. Aan de orde komen modellen over kwaliteitsmaxima-
lisatie, ingezette-middelenpreferentie en niet-kostenminimaliserend gedrag.
In paragraaf 3.4 volgt een bespreking van statistische methoden om aan de verschillende
modellen een empirische invulling te geven. In het bijzonder komt hier het onderscheid
tussen parametrische en niet-parametrische methoden aan de orde.

3.2 De productiestructuur: theorie en begrippen

3.2.1 Technologie

De productiestructuur wordt hier opgevat als een stelsel van technische en economische
relaties tussen ingezette middelen en productie. Een dergelijke relatie kan op verschillende
niveaus worden weergegeven.
In het eenvoudigste geval kan de productiestructuur worden beschreven aan de hand van alle
technisch mogelijke combinaties van ingezette middelen en productie. Dit levert de
zogenoemde technologieverzameling op. 
Een andere representatie is die waarbij de productiestructuur wordt beschreven met de
zogenoemde beste praktijk of aan de grens in technische zin. Dit is de situatie waarin het niet
mogelijk is minder middelen in te zetten om een gegeven productie te realiseren. Een andere
formulering beschrijft de situatie waarin een vergroting van de productie niet mogelijk is bij
een gegeven inzet van middelen.
De derde representatie beschrijft de productiestructuur zodanig, dat tevens rekening wordt
gehouden met het economische gedrag van de producent. Zo kan de producent bijvoorbeeld
streven naar maximale winst of naar minimale kosten. De producent maakt daarbij een keuze
over de samenstelling van de productie of de samenstelling van de ingezette middelen of zelfs
over de samenstelling van zowel productie als ingezette middelen. 
De figuren 3.1, 3.2 en 3.3 geven een nadere verduidelijking van genoemde representaties.
Figuur 3.1 is een voorbeeld van de technologieverzameling. Op de verticale as staat de
productie weergegeven, op de horizontale as de inzet van middelen. Het grijze gedeelte,
aangeduid met T, bevat alle mogelijke combinaties van productie en ingezette middelen die
technisch haalbaar zijn.

Figuur 3.1 geeft een situatie weer, waarbij slechts één product wordt voortgebracht met slechts
één ingezet middel. Als er bijvoorbeeld twee producten worden voortgebracht of twee soorten
middelen worden ingezet, dan is dit in een ruimtelijke figuur nog weer te geven. Als er echter
meer dimensies zijn, dan is een grafische weergave niet meer mogelijk. In een dergelijk geval
is het mogelijk een deelverzameling van de technologie weer te geven. Dit kan door uit te
gaan van een gegeven productie. Het is dan mogelijk om alle combinaties van ingezette
middelen weer te geven, die de gegeven productie mogelijk maken. 
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Figuur 3.1 De technologieverzameling

Figuur 3.2 bevat in een situatie met twee ingezette middelen dat deel van de technologie-
verzameling dat wordt aangeduid als de ingezette-middelenverzameling L(y). Deze verzame-
ling bestaat uit combinaties van ingezette middelen x  en x , die eenzelfde productie y kunnen1 2

voortbrengen. De grens van de ingezette-middelenverzameling, in figuur 3.2 aangegeven met
IsoqL(y), wordt bepaald door de minimaal benodigde inzet van middelen bij de gegeven
productie, en is aangeduid als 'de isoquant'.

Figuur 3.2 De ingezette-middelenverzameling
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Ook is het mogelijk de inzet van middelen als een gegeven te beschouwen en alle mogelijke
combinaties van producten weer te geven. Het deel van figuur 3.3 onder de curve P(x) geeft de
productieverzameling weer in een situatie met twee producten. Deze verzameling bestaat uit
combinaties van de producten y  en y , die bij de gegeven ingezette middelen kunnen worden1 2

geproduceerd. De grens hiervan, ofwel de maximaal haalbare productie bij de gegeven inzet
van middelen, wordt aangeduid met Trans P(x), de bij gegeven middelen behorende trans-
formatiecurve.

Figuur 3.3 De productieverzameling

De figuren 3.1 tot en met 3.3 laten zien dat de producent een groot aantal keuzemogelijk-
heden heeft. Ook als hij besluit om bij bijvoorbeeld een gegeven inzet van middelen het
maximaal haalbare te produceren, kan hij nog uit de gehele grens Trans P(x) kiezen. De
vraag is dan ook of een producent al of niet economische motieven heeft om voor een bepaald
punt te kiezen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

3.2.2 Economisch gedrag en efficiëntie

Het toevoegen van economisch gedrag aan het model geeft een verdere beperking van de
verschillende verzamelingen. Zo leidt de veronderstelling van kostenminimalisatie in figuur
3.2 tot het punt x . De stippellijnen in figuur 3.2 geven de combinaties van ingezette midde-E

len weer die tot dezelfde kosten leiden. De positie en de helling van deze isokostenlijnen
worden bepaald door de prijzen van de ingezette middelen x  en x . Hoe dichter de isokosten-1 2

lijn bij de oorsprong ligt, des te lager zijn de kosten. Een producent die een hoeveelheid y
moet produceren bij gegeven prijzen van ingezette middelen, doet dit tegen de laagste kosten
in het punt x . E

Mutatis mutandis geldt dit voor figuur 3.3. Isokostenlijnen zijn hier vervangen door
iso-opbrengstlijnen en prijzen van ingezette middelen door prijzen van producten. De
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optimale samenstelling van de productie wordt gerealiseerd in het punt y .E

Bij iedere isoquant of transformatiecurve bestaat dus een optimaal punt met de bijbehorende
minimale kosten of maximale opbrengsten. De lijn die door al deze optimale punten loopt
wordt aangeduid als het expansiepad. Bij iedere productie behoort dus een punt van minimale
kosten, bij iedere inzet van middelen behoort een punt van maximale opbrengsten. 
In figuur 3.1 is de meest vergaande gedragsveronderstelling gehanteerd, namelijk die van
winstmaximalisatie. Figuur 3.1 bevat zogenoemde isowinstlijnen. Dit zijn combinaties van
ingezette middelen en productie die tot eenzelfde winst leiden. De winstmaximaliserende
producent kiest nu een combinatie van ingezette middelen en productie die technisch
uitvoerbaar is (dus deel uitmaakt van de technologieverzameling) en die tot een zo hoog
mogelijke winst leidt (de hoogste isowinstlijn). Dit gebeurt in figuur 3.1 in het punt (x ,y ).E E

Uit het vorenstaande kunnen drie belangrijke begrippen in de theorie over kosten en productie
worden afgeleid: technische efficiëntie, allocatieve efficiëntie en economische efficiëntie.

Zo geeft Koopmans (1951) de volgende definitie van technische efficiëntie: een instelling is
technisch efficiënt als de inzet van een middel slechts kan worden verminderd als een extra
hoeveelheid van een ander ingezet middel wordt toegevoegd of als een vermindering in de
hoeveelheid van minstens één productie-eenheid wordt geaccepteerd. 
Debreu (1951) en Farrell (1957) introduceren een radiale maat voor technische efficiëntie.
Deze radiale maat is als volgt gedefinieerd: een instelling is technisch efficiënt wanneer het
niet mogelijk is alle ingezette middelen proportioneel te verminderen zonder de productie te
verlagen. 
De Koopmans-maat is stringenter dan de Debreu-Farrell-maat: de mogelijkheid slechts een
deel van de ingezette middelen te verminderen bij gelijkblijvende productie wijst volgens
Koopmans op technische inefficiëntie.  In zeer veel studies wordt voor de Debreu-Farrell-1

aanpak gekozen. Deze blijkt in veel gevallen het meest praktisch te zijn. Er zijn echter ook
studies bekend waarin de technische efficiëntie op een andere wijze wordt berekend. Een
voorbeeld hiervan is te vinden bij Berger et al. (1993) en Akhavein et al. (1997). De
operationalisatie van het begrip 'technische efficiëntie' is dus een keuze. In het navolgende
wordt ook de Debreu-Farrell-aanpak aangehouden. Allocatieve efficiëntie verwijst naar de
samenstelling van de ingezette middelen en wordt gedefinieerd als de ratio van de econo-
mische efficiëntie en de Debreu-Farrell technische efficiëntie. Het punt x  in figuur 3.2 isA

technisch en allocatief inefficiënt. Ten eerste kan met een proportionele vermindering van de
ingezette middelen (8 ) dezelfde productie worden voortgebracht. Bovendien kunnen deA

kosten nog verder worden verminderd als de producent zou kiezen voor een andere combi-
natie van x  en x , namelijk het punt x . De verhouding tussen de kosten voor x  en 8  x  is1 2

E E A A

de allocatieve efficiëntie.
Economische efficiëntie wordt gedefinieerd als de ratio van de optimale en feitelijke kosten,
opbrengst of winst. Economische inefficiëntie is de resultante van technische en allocatieve
inefficiëntie.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor figuur 3.3. De opbrengstefficiëntie is gelijk aan de
verhouding tussen feitelijke opbrengst en maximale opbrengst. De technische inefficiëntie
volgt uit de mate waarin de productie in evenredigheid kan worden uitgebreid met dezelfde
ingezette middelen (2 ). Bovendien zou de opbrengst nog verder kunnen worden vergrootA

door de samenstelling van de productie van punt y  te kiezen. De verhouding tussen deE

opbrengsten voor 2 y  en y  is in dat geval de allocatieve efficiëntie. Allocatieve efficiëntieA A E

bestaat uitsluitend in combinatie met een economische doelstelling. Teneinde een optimaal
resultaat te bereiken zal de producent een 'juiste' keuze in de samenstelling van ingezette
middelen en/of productie dienen te maken. Dit keuzeproces wordt het economische gedrag
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van de producent genoemd. Een producent minimaliseert bijvoorbeeld zijn kosten of
maximaliseert zijn opbrengst. De meest vergaande optimalisatie is winstmaximalisatie. De
efficiënte instelling richt zich zowel op een optimale samenstelling van de ingezette middelen
als op een optimale samenstelling van de productie, als ook op een optimale samenstelling
van productie en ingezette middelen ten opzichte van elkaar. In figuur 3.1 komt dit laatste
element tot uitdrukking in het punt (x ,y ).E E

Uit het vorenstaande blijkt dat op verschillende manieren naar efficiëntie kan worden
gekeken: vanuit de productiekant en vanuit de kant van de inzet van middelen. Een ineffi-
ciënte instelling kan haar inzet van middelen verlagen óf haar productie verhogen. Het
uitgangspunt dat men met zo min mogelijk ingezette middelen een bepaald productieniveau
probeert te bereiken, wordt aangeduid met ingezette-middelengeoriënteerd. Het uitgangspunt
dat men met een bepaalde hoeveelheid van ingezette middelen zo veel mogelijk probeert te
produceren, wordt aangeduid met productiegeoriënteerd. Er bestaat voor de Debreu-Farrell-
maat dus ook een productiegeoriënteerde variant. Alternatieven hiervoor zijn de oriëntaties op
opbrengst of kosten. Voorbeelden hiervan zijn gebudgetteerde voorzieningen, zoals een
ziekenhuis, waarbij de opbrengst van de verschillende verrichtingen een vooraf bepaald
budget niet mag overschrijden. Deze verschillende oriëntaties worden nog nader besproken in
het vervolg van deze paragraaf (naar aanleiding van tabel 3.1). 

Naast de oriëntatie spelen ook zogenoemde economische randvoorwaarden een rol in de
productiestructuur. Onder economische randvoorwaarden worden de elementen van de
productiestructuur verstaan die voor een producent een gegeven zijn. Dus, in de productie-
oriëntatie is de inzet van middelen de economische randvoorwaarde. Het kan voorkomen dat
als gevolg van institutionele factoren bijvoorbeeld kosten door een gegeven budget vastliggen
voor de producent, of dat een bepaalde opbrengst behaald dient te worden. In dat geval
worden de kosten respectievelijk de opbrengst beschouwd als economische randvoorwaarden.

3.2.3 Representaties van de productiestructuur

Samenvattend betekent het voorgaande dat bij het modelleren van de productiestructuur de
technologie, het economische gedrag en de economische randvoorwaarden een rol spelen.
Verschillende gedragshypothesen en randvoorwaarden kunnen met elkaar worden gecombi-
neerd. Dit leidt tot in totaal negen representaties van de productiestructuur. 
Het een en ander is in tabel 3.1 weergegeven. In de eerste kolom van tabel 3.1 treffen we de
naam van de representatie aan. In de tweede kolom staat de gangbare mathematische notatie
weergegeven. Van belang hierbij zijn de argumenten van de functie. Zo geeft de kostenfunctie
de kosten weer bij gegeven productie y en prijzen w van de ingezette middelen. De derde
kolom geeft bij genoemde representatie aan welke vorm van economisch gedrag is veronder-
steld. De vierde kolom geeft de variabelen weer waarvoor de instelling een keuze dient te
maken. De vijfde kolom geeft ten slotte aan van welke randvoorwaarde is uitgegaan.
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Tabel 3.1 Overzicht representaties productiestructuur bij gegeven technologie
a economisch gedrag keuzevariabele randvoorwaarde

directe ingezette- D  (y,x) geen ingezette middelen productie
middelenafstandsfunctie

I

directe productieafstandsfunctie D  (x,y) geen productie ingezette middelenO

indirecte ingezette- ID  (p/R,x) geen ingezette middelen opbrengst
middelenafstandsfunctie + productie

I

(partieel)

indirecte ID  (w/C,y) geen productie + kosten
productieafstandsfunctie ingezette middelen

O

(partieel)

kostenfunctie C (y,w) minimale kosten ingezette middelen productie

opbrengstfunctie R (x,p) maximale opbrengst productie ingezette middelen

indirecte opbrengstfunctie IR (w/C,p) maximale opbrengst productie + kosten
ingezette middelen
(partieel)

indirecte kostenfunctie IC (p/R,w) minimale kosten ingezette middelen opbrengst
+ productie
(partieel)

winstfunctie J (w,p) maximale winst ingezette middelen geen
+ productie

y = productie; x = ingezette middelen; p = prijzen van producten; w = prijzen van ingezette middelen; R =a

opbrengst; C = kosten.

Bron: Blank (1997)

Een deel van de representaties veronderstelt geen economisch gedrag. Dit zijn de zogenoemde
afstandsfuncties. Hierbij is alleen sprake van technische optimalisatie, waarbij prijzen van
productie en inzet van middelen geen rol spelen. Een afstandsfunctie geeft namelijk de
afstand aan tot de grens van de ingezette middelen of de productieverzameling. De ingezette-
middelenafstandsfunctie geeft aan tot welke factor de ingezette middelen kunnen worden
gereduceerd bij een gelijkblijvende productie. Hiermee geeft deze functie de afstand weer van
een willekeurig punt in de ingezette-middelenverzameling tot de isoquant. In figuur 3.2 meet
dit de afstand tussen x  en isoq (L(y)).A

De productieafstandsfunctie geeft de reciproque waarde weer van de grootste factor waarmee
alle producten kunnen worden vergroot bij gelijkblijvende ingezette middelen. Dit is de
afstand van een willekeurig punt in de productieverzameling tot de transformatiecurve. In
figuur 3.3 komt dit tot uitdrukking in de afstand tussen y  en Trans P(x).A

Als in plaats van de ingezette middelen of de productie de kosten of de opbrengst een econo-
mische randvoorwaarde zijn, wordt er gesproken van indirecte afstandsfuncties.

Economisch gedrag speelt geen rol bij afstandsfuncties, maar wel in het geval van kosten-,
opbrengst- en winstfuncties. In de theorie worden drie veronderstellingen met betrekking tot
economisch gedrag onderscheiden:
- kostenminimalisatie
- opbrengstmaximalisatie
- winstmaximalisatie.

Kostenminimalisatie duidt op het streven naar minimale kosten bij gegeven productie en
gegeven prijzen van ingezette middelen. De kosten zijn hierbij gelijk aan de som van de
kosten van de verschillende ingezette middelen. De kosten van een ingezet middel volgen uit
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de ingezette hoeveelheid en de bij dat middel behorende prijs. De omvang en samenstelling
van de productie spelen in de besluitvorming van de producent geen rol. Wel kan hij, door
rekening te houden met de prijzen van de ingezette middelen, de inzet van de verschillende
middelen zodanig kiezen dat de bijbehorende kosten minimaal zijn.
Bij opbrengstmaximalisatie grijpt de besluitvorming van de producent aan bij de productie.
De opbrengst is hierbij gelijk aan de totale som van de opbrengsten van de afzonderlijke
goederen. De opbrengst voor een afzonderlijk goed wordt bepaald door het product van de
geproduceerde hoeveelheden van dat goed en de daarvoor geldende marktprijs. De producent
stelt de omvang en de samenstelling van de productie zodanig vast dat de daaruit voort-
vloeiende opbrengst maximaal is. De omvang en de samenstelling van de in te zetten
middelen zijn voor de producent een gegeven.
Winstmaximalisatie duidt op het streven naar een zo groot mogelijk verschil tussen opbrengst
en kosten. Zowel de samenstelling van de productie als de samenstelling van de ingezette
middelen maakt deel uit van de besluitvorming van de producent, waarbij zowel product-
prijzen als de prijzen van de ingezette middelen een rol spelen.
De genoemde drie economische gedragsveronderstellingen leiden tot vijf hierop gebaseerde
representaties.
De kostenfunctie geeft de minimale kosten weer bij gegeven productie en prijzen van
ingezette middelen. De minimale kosten ontstaan hierbij niet uitsluitend door een technische
optimalisatie, maar ook door de juiste samenstelling van de ingezette middelen te kiezen.
De opbrengstfunctie geeft de maximale opbrengst weer bij gegeven ingezette middelen en
productprijzen. Hier gaat het om een optimale samenstelling van de productie.
Evenals bij de afstandsfuncties bestaan ook van de kosten- en opbrengstfunctie indirecte
varianten. 
Bij een indirecte kostenfunctie is niet de productie, maar de opbrengst een gegeven. De
samenstelling van de productie kan hier dus nog wel variëren, alleen de totale opbrengst staat
bij voorbaat vast. 
Bij een indirecte opbrengstfunctie liggen in plaats van de ingezette middelen de kosten vast.
Hier kan de samenstelling van de ingezette middelen binnen bepaalde marges dus nog worden
aangepast.
De winstfunctie geeft de maximale winst weer bij gegeven prijzen voor zowel de productie als
de ingezette middelen. De producent moet hier dus een optimale samenstelling van zowel de
productie als de ingezette middelen vaststellen.

In het voorgaande werd onder meer gesproken over economische randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden verwijzen naar situaties waarin productie, ingezette middelen, opbrengst of
kosten gegeven zijn. De institutionele vormgeving is er in die situaties meestal verantwoor-
delijk voor dat dergelijke economische grootheden niet door de producent kunnen worden
beïnvloed. De budgettering van een ziekenhuis is hiervan een sprekend voorbeeld. In het
voorgaande is echter ook steeds uitgegaan van gegeven prijzen van voortgebrachte goederen
en ingezette middelen. Deze zouden ook als economische randvoorwaarden kunnen worden
aangemerkt. De overheid kan deze prijzen dicteren, maar ze kunnen ook volgen uit de
marktvorm. In een markt van volkomen concurrentie zijn de prijzen voor de producent
immers eveneens een vast gegeven. De producent heeft hier geen invloed op. Bij andere
marktvormen kan dit daarentegen wel het geval zijn. Wanneer de producent een monopolist
is, kan hij met de aangeboden hoeveelheden de marktprijs dicteren. Dit leidt dan tot een
aanpassing van genoemde representaties. De variaties die hierdoor mogelijk zijn blijven hier
verder onbesproken. Zij zijn in de context van deze studie niet van betekenis.
Ook bestaat de mogelijkheid dat een deel van de productie, ingezette middelen, opbrengst of
kosten gegeven is. Een voorbeeld hiervan is het aantal acute gevallen dat in een ziekenhuis
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komt. Deze patiënten zullen in eerste instantie altijd worden behandeld. Op dit aantal kan het
ziekenhuis geen invloed uitoefenen. Andere patiënten kunnen daarentegen op een wachtlijst
worden geplaatst of naar een ander ziekenhuis worden verwezen. In de context van een
opbrengst- of winstfunctie betekent dit dat de opbrengst van dit product wordt verwijderd uit
de representatie. Aangezien de voortgebrachte hoeveelheid van dit product wel de allocatie
van de andere producten en ingezette middelen beïnvloedt, wordt de (vaste) voortgebrachte
hoeveelheid van dit product wel in de opbrengst- of winstfunctie opgenomen. Cornes
(1992: 124) spreekt in dit verband van een gerestricteerde winstfunctie.
Ook een deel van de ingezette middelen kan voor het ziekenhuis een gegeven zijn. In het
bijzonder als het een analyse van de korte termijn betreft, geldt dat de inzet van kapitaal voor
een ziekenhuis vastligt. De hiermee gemoeide kapitaalkosten blijven dan buiten de analyse.
De resterende zogenoemde variabele kosten worden echter wel beïnvloed door de inzet van
kapitaal. Grotere gebouwen vergen immers meer schoonmaak, onderhoud en energie. In een
dergelijke situatie wordt de inzet van kapitaal toegevoegd aan de kostenfunctie.
Afhankelijk van de situatie bestaat er dus op de in tabel 3.1 genoemde representaties een groot
aantal varianten. Steeds gaat het om de vragen welke doeleinden een producent nastreeft,
welke economische randvoorwaarden gelden en welke keuzevariabelen de producent heeft. 

De verschillende representaties dienen wel aan een aantal vereisten te voldoen. Deze komen
uitgebreid aan de orde in het boek van Färe en Primont (1995). Een totale bespreking zou op
deze plaats te ver voeren. Daarom volgen hier de vereisten voor de voor deze studie belang-
rijkste representaties, namelijk voor de kosten- en opbrengstfuncties.
De kostenfunctie moet altijd een waarde geven van 0 of meer (niet-negativiteit). Negatieve
kosten bestaan niet. Als de prijs van een ingezet middel stijgt, dan moeten ook de kosten
stijgen of op zijn minst gelijk blijven (niet-dalend in de prijzen). Als alle prijzen van de
ingezette middelen stijgen met eenzelfde percentage, stijgen ook de kosten met dat percentage
(homogeniteit van de graad 1 in prijzen). Als de prijs van een ingezet middel stijgt, nemen de
kosten met niet meer toe dan de extra kosten die voortvloeien uit de prijsverhoging en de
gebruikte hoeveelheid. Meestal zullen de kosten zelfs met iets minder stijgen, omdat de
producent zoekt naar een goedkopere vervanging van dit ingezette middel (concaviteit).
Bovendien nemen de kosten geleidelijk toe als de prijs geleidelijk toeneemt. Er treden dus
geen plotselinge schokken op in de kosten bij stijgende prijzen (continuïteit).
Opbrengstfuncties zijn eveneens altijd 0 of positief (niet-negativiteit). Bij stijgende product-
prijzen neemt de opbrengst toe of blijft op zijn minst gelijk (niet-dalend in prijzen). Ook de
opbrengstfunctie is homogeen van de graad 1 in productprijzen. Als een productprijs stijgt,
dan stijgt de opbrengst met ten minste een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de prijsver-
hoging en de voortgebrachte hoeveelheid. Dikwijls zal de opbrengst nog meer toenemen,
omdat de producent meestal meer van het in prijs verhoogde product zal voortbrengen
(convexiteit). Ook hier geldt dat geleidelijke prijsstijgingen leiden tot geleidelijke stijgingen
van de opbrengst (continuïteit).
Winstfuncties zijn altijd niet-negatief. Er wordt immers verondersteld dat zogenoemde
nulproductie mogelijk is. Dat wil zeggen dat een producent altijd kan besluiten om niets te
produceren. Er is dan geen opbrengst, maar er zijn ook geen kosten. Het slechtste resultaat in
termen van winst is dan dat deze nihil is. In de praktijk ligt dit evenwel anders. Instellingen
kunnen jaren achtereen met verlies produceren met het oog op een betere toekomst. Het is
zelfs economisch zinvol in een verliessituatie de productie voort te zetten als naast de
variabele kosten tevens een deel van de vaste kosten worden gecompenseerd. Bij de
eerdergenoemde gerestricteerde winstfunctie geldt deze voorwaarde van niet-negativiteit dus
niet. Bij stijgende productprijzen neemt de winst altijd toe of blijft op zijn minst gelijk (niet-
dalend in productprijzen). Bij stijgende prijzen van ingezette middelen neemt de winst altijd
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af of blijft ten hoogste gelijk (niet-stijgend in prijzen van ingezette middelen). De winstfunctie
is homogeen van de graad 1 in zowel de prijzen van de producten als de ingezette middelen.
Dit wil zeggen dat als alle prijzen met een bepaald percentage stijgen, de winst met hetzelfde
percentage groeit. De winstfunctie is tevens convex in zowel prijzen van de producten als de
ingezette middelen. Dit volgt rechtstreeks uit de eerdere argumentaties voor respectievelijk de
concaviteit van de kostenfunctie en de convexiteit van de opbrengstfunctie. De continuïteitseis
geldt ook voor de winstfunctie. Geleidelijke prijsveranderingen in productprijzen of prijzen
van ingezette middelen hebben geleidelijke veranderingen in de winst tot gevolg. Het een en
ander is samengevat in tabel 3.2. De eisen van niet-negativiteit en continuïteit zijn niet
vermeld, aangezien deze in alle representaties geldig dient te zijn. Voor de indirecte kosten-
en opbrengstfuncties gelden dezelfde eigenschappen als voor de verwante directe functies.
Ook deze zijn niet in tabel 3.2 opgenomen. 

Tabel 3.2 Overzicht eigenschappen representaties productiestructuur

eigenschappena

kostenfunctie niet-dalend in prijzen van ingezette middelena

concaaf in prijzen van ingezette middelen
homogeen van de graad 1 in prijzen van ingezette middelen

opbrengstfunctie niet-dalend in productprijzena

convex in productprijzen
homogeen van de graad 1 in productprijzen

winstfunctie niet-stijgend in prijzen van ingezette middelena

niet-dalend in productprijzen
convex in prijzen van ingezette middelen
convex in productprijzen
homogeen van de graad 1 in productprijzen en prijzen van ingezette middelen
(gezamenlijk)

Tevens gelden de eigenschappen van niet-negativiteit en continuïteit.a

Op zich lijken de meeste vereisten tamelijk voor de hand te liggen. Toch bieden zij een mooi
houvast bij het empirische deel. Als bijvoorbeeld blijkt dat de schattingen van een kosten- of
opbrengstfunctie niet sporen met deze vereiste eigenschappen, dan is dat een aanwijzing dat
de gekozen vorm van de kosten- of opbrengstfunctie niet juist is, dat er verkeerde variabelen
zijn opgenomen, bepaalde variabelen juist ontbreken of dat er onvolkomenheden in de
gegevens zitten. Soms is het ook noodzakelijk om de complexiteit van een model te beperken.
Dit kan door a priori dit soort vereiste eigenschappen in het te schatten model op te nemen.
Door deze handelwijze ontbreekt de mogelijkheid om de hypothese op juistheid te toetsen.

3.2.4 Optimaliteitsvoorwaarden

Bij iedere gedragsveronderstelling zijn behalve de in tabel 3.1 genoemde relaties, bijvoorbeeld
een kostenfunctie, ook nog hiervan afgeleide relaties aan te geven. Deze afgeleide relaties
geven de samenhang weer tussen enerzijds keuzevariabelen en anderzijds variabelen, die voor
de producent een gegeven zijn. In het geval van kostenminimalisatie maakt de producent een
keuze ten aanzien van de samenstelling van de ingezette middelen. Hij kiest ervoor om
bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid personeel en kapitaal in te zetten (de keuzevariabelen).
Deze keuze wordt onder meer bepaald door de prijzen van de ingezette middelen en de
productie (de gegeven variabelen). Deze relaties worden aangeduid als 'optimaliteitsvoor-
waarden'. In de literatuur worden vier bekende stellingen vermeld die deze optimaliteits-
voorwaarden in de verschillende situaties aangeven. In Färe en Primont (1995) wordt een



97

volledige uiteenzetting hierover gegeven. In deze studie wordt aandacht geschonken aan drie
van de vier theorema's:

1. Shephards lemma 
2. Hotellings lemma
3. Roys identiteit.

Het envelope theorema (het vierde theorema) komt hier niet aan de orde. Het envelope
theorema is in feite de basis voor andere optimaliteitsvoorwaarden en speelt een belangrijke
rol bij afstandsfuncties. Dat type representatie zal in het vervolg van deze studie niet worden
gehanteerd.

Shephards lemma kan worden toegepast in drie situaties (zie Shephard 1953, 1970, 1974). De
bekendste toepassing is in de situatie van de kostenfunctie. Als een producent zijn kosten
minimaliseert bij gegeven productie en prijzen van ingezette middelen, dan is de inzet van
een bepaald middel gelijk aan de extra kosten die gemoeid zijn met een kleine verandering
van de prijs van dat middel (Shephard 1953). Stel dat de prijs van arbeid met 1 gulden
toeneemt en dat hierdoor de totale kosten met 10 gulden stijgen, dan geldt in het optimum dat
de producent 10 eenheden van de factor arbeid inzet.2

Van Shephards lemma bestaat tevens een opbrengstfunctievariant (Shephard 1970). In de
situatie van een opbrengstmaximaliserende producent bij gegeven ingezette middelen en
productprijzen geldt dat de productie van een bepaald goed gelijk is aan de extra opbrengst
die volgt uit een verhoging van de productprijs van dat goed. Stel dat een productprijs
toeneemt met 1 gulden en dat hierdoor de totale opbrengst groeit met 10 gulden, dan geldt in
het optimum dat de producent 10 eenheden van dat product voortbrengt.

Het al zeer geruime tijd bekende Hotellings lemma (Hotelling 1932) heeft betrekking op de
winstfunctie en is in feite niets anders dan het tweemaal toepassen van Shephards lemma. Bij
gegeven prijzen voor producten en ingezette middelen worden de productie en de ingezette
middelen simultaan bepaald. Hiervoor gelden de eerder besproken versies van Shephards
lemma voor zowel de opbrengst- als de kostenfunctie. Dit is de derde toepassing van
Shephards lemma.

Roys identiteit is van toepassing in situaties waarin de optimalisatie plaatsheeft bij de
economische randvoorwaarde van gegeven kosten of gegeven opbrengst. Dit is dus bij de
indirecte varianten van kosten- en opbrengstfuncties. In het geval van een indirecte
kostenfunctie geldt dat de producent niet alleen een 'juiste' samenstelling van de ingezette
middelen moet kiezen, maar ook een juiste samenstelling van de productie (Shephard 1974).
Hierbij moet wel voldaan zijn aan de voorwaarde dat het totaal van de opbrengst constant
blijft. De optimale samenstelling van de productie volgt ook hier uit de extra kosten die
voortvloeien uit een verandering van de productprijs. De formulering van Roys identiteit laat
zich niet zo eenvoudig in woorden vatten als Shephards lemma. In bijlage B3.2 is de
formulering in zijn geheel gegeven.

De keuze van de representatie van de productiestructuur en de optimaliteitsvoorwaarden
speelt een belangrijke rol in het vervolg van deze studie. Zo kan bijvoorbeeld empirisch
worden vastgesteld of een producent daadwerkelijk zijn kosten minimaliseert. De optimali-
teitsvoorwaarden zijn immers rechtstreeks af te leiden uit de kostenfunctie. De vraag is of dit
empirisch ook geldt. Wanneer dit niet het geval is, gedraagt de producent zich blijkbaar niet-
kostenminimaliserend en is de kostenfunctie niet de juiste representatie. Een andere mogelijk-
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heid is dat andere elementen in de analyse niet juist zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld prijzen op
een verkeerde manier zijn gemeten.

De theorie geeft hier ook een indicatie van de empirische specificatie van de verschillende
representaties. Als wordt verondersteld dat bij een kostenfunctie de uit de optimaliteits-
voorwaarden afgeleide functies voor de ingezette middelen ook een functie zijn van productie
en prijzen van ingezette middelen, dan moet de oorspronkelijke kostenfunctie minimaal
tweede-ordetermen bevatten (kwadratische en kruistermen). Met andere woorden, in die
gevallen waarin de productie de samenstelling van de ingezette middelen beïnvloedt, dient de
kostenfunctie tweede-ordetermen te bevatten. 
Ook spelen de optimaliteitsvoorwaarden een cruciale rol bij de modellering van de productie-
structuur van producenten met niet-optimaliserend gedrag. In paragraaf 3.3 komen deze
modellen met een afwijkende gedragsveronderstelling aan bod.

3.2.5 Kenmerken van de productiestructuur

Uit de verschillende representaties zijn allerlei kenmerken van de productiestructuur af te
leiden. Het gaat hier bijvoorbeeld om verhoudingen tussen productie en ingezette middelen en
de mate waarin producten respectievelijk ingezette middelen onderling kunnen worden
uitgewisseld. In deze paragraaf wordt een aantal van deze kenmerken besproken.

De additionele bijdrage van een ingezet middel wordt weergegeven door het marginaal
product: toename van de productie als gevolg van een kleine toename van een bepaald ingezet
middel.

De mate waarin ingezette middelen elkaar kunnen vervangen wordt weergegeven door de
marginale substitutievoet. Deze geeft aan hoeveel een bepaald ingezet middel moet worden
veranderd om dezelfde productie te realiseren als er één eenheid van een ander ingezet middel
wordt toegevoegd. 

De productiestructuur kan door het hanteren van een andere productietechnologie veranderen.
Door een toename in de technische kennis worden de verschillende ingezette middelen beter
benut. Dergelijke verschuivingen worden aangeduid als 'technologische ontwikkeling' en
spelen zich meestal in de loop der tijd af.

Schaalopbrengsten (returns to scale) verwijzen naar de relatie tussen ingezette middelen en
de schaal van productie. Zij geven de proportionele verandering weer van de productie die
optreedt bij een gelijke proportionele verandering in alle ingezette middelen. 
Indien de productie als gevolg van een dergelijke verandering met eenzelfde proportie
toeneemt, is er sprake van constante schaalopbrengsten. Indien de verandering minder (meer)
dan proportioneel is, wordt er gesproken van negatieve (positieve) schaalopbrengsten. De
dikwijls positieve schaalopbrengsten bij kleine instellingen kunnen worden verklaard uit
toenemende mogelijkheden voor arbeidsverdeling. De dikwijls negatieve schaalopbrengsten
bij grote instellingen zijn mogelijk het gevolg van toenemende bureaucratisering. Tussen deze
uitersten is er dikwijls sprake van een optimale schaal. De schaal van productie is dan zo
groot dat bijvoorbeeld maximaal wordt geprofiteerd van arbeidsverdeling zonder dat de
bureaucratie zo ver gevorderd is dat hierdoor de productie negatief wordt beïnvloed. 

De marginale kosten van een willekeurig product zijn de extra kosten die voortvloeien uit een
kleine verandering in de voortbrenging van dat product bij gelijkblijvende geproduceerde
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hoeveelheden van de overige producten.
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De gemiddelde kosten zijn gelijk aan het quotiënt van de totale kosten en de geproduceerde
hoeveelheid. Indien de productie bestaat uit meer dan één product, wordt een gewogen som
van de afzonderlijke geproduceerde hoeveelheden gehanteerd.

Schaaleffecten (economies of scale) verwijzen naar de relatie tussen kosten en productie.
Indien een proportionele toename in de voortbrenging van alle onderscheiden producten leidt
tot een even grote proportionele toename in de kosten, dan is het schaaleffect nihil. Indien de
kosten meer dan proportioneel stijgen, is er sprake van een negatief schaaleffect (schaal-
nadelen, diseconomies of scale). Is er sprake van een minder dan proportionele stijging van
de kosten, dan wordt gesproken van een positief schaaleffect (schaalvoordelen, economies of
scale). 
Schaaleffecten kunnen tevens worden afgeleid uit de marginale en gemiddelde kosten. In
figuur 3.4 is het één en ander weergegeven voor de situatie met één product. Op de
horizontale as staat de productie, op de verticale as staan de marginale en gemiddelde kosten.
Een toename van de productie gaat in het begin dikwijls gepaard met afnemende marginale
kosten. Met andere woorden, de extra kosten gemoeid met uitbreiding van de productie
worden steeds kleiner. Dit impliceert automatisch dat de gemiddelde kosten ook dalen.
Voorbij een bepaald punt stijgen de marginale kosten. De afname van de gemiddelde kosten
begint hierdoor af te vlakken en precies in het minimum van de gemiddelde kosten snijden
beide lijnen elkaar. Links van het snijpunt A is er sprake van schaalvoordelen, rechts van A
van schaalnadelen.  Dikwijls vertonen de gemiddelde kosten een patroon zoals in figuur 3.4.3

Het betreft hier een zogenoemde U-vormige gemiddelde-kostencurve. Een andere
mogelijkheid is dat de gemiddelde kosten blijven dalen en dus geen minimum kennen. De
marginale-kostencurve en de gemiddelde-kostencurve snijden elkaar dan niet. Deze curve
wordt aangeduid als een L-vormige gemiddelde-kostencurve.

Figuur 3.4 Gemiddelde en marginale kosten
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Schaaleffecten zijn ruimer dan schaalopbrengsten. Schaalopbrengsten houden uitsluitend
verband met het technische deel van het productieproces en hangen dikwijls samen met
bijvoorbeeld de mate van specialisatie in het arbeidsproces en de (on)deelbaarheid van
kapitaalgoederen. Schaaleffecten hebben behalve op deze factoren ook nog betrekking op
pecuniaire voordelen. Dit zijn voordelen die samenhangen met de prijzen van de ingezette
middelen. Door inkoop van grote hoeveelheden kunnen dikwijls quantumkortingen worden
bedongen op de prijs van de ingezette middelen. Verschillen met schaalopbrengsten kunnen
ook nog ontstaan doordat bij uitbreiding van de productie wordt gekozen voor andere
samenstelling van de ingezette middelen. Voor een overzicht van factoren die aan
schaaleffecten ten grondslag liggen, zie Koutsoyiannis (1987: 126-137).

Synergie-effecten kunnen optreden bij de gezamenlijke voortbrenging van meer dan één
product. Het synergie-effect is positief indien de extra productie van product A leidt tot een
daling van de marginale kosten van product B. Gecombineerde voortbrenging van beide
producten leidt tot kostenvoordelen. Indien de marginale kosten van product B stijgen bij
extra productie van A, is er sprake van een negatief synergie-effect. In die situatie loont het
beide producten afzonderlijk voort te brengen (specialisatie). Synergie-effecten ontstaan
dikwijls door een gedeelde of gemeenschappelijke benutting van de ingezette middelen
(Bailey en Friedlaender 1982: 1025; Goudriaan et al. 1989b: 48). 
De hier gehanteerde definitie van synergie spoort met de in de literatuur gangbare definitie
van kostencomplementariteit. Dit is een enger begrip dan economies of scope (zie Baumol et
al. 1988: 71-75). In de definitie van economies of scope worden de kosten van gecombineerde
productie vergeleken met de kosten van afzonderlijke, in één product gespecialiseerde
producenten. Deze uitkomsten worden echter ook sterk bepaald door de schaal van productie.
Indien de kosten van gecombineerde productie en afzonderlijke productie aan elkaar gelijk
zijn, is er sprake van geen-gecombineerde productie. De gecombineerde productie heeft dan
blijkbaar geen invloed op de kosten. Het bestaan van kostencomplementariteiten kan alleen
voorkomen bij gecombineerde productie en economies of scope. Het tegenovergestelde is
echter niet waar (zie Butler 1995: 19).
Er is sprake van separabiliteit als er geen specifieke interactie bestaat tussen variabelen die
tot een bepaalde groep behoren en andere variabelen. De variabelen kunnen gezamenlijk als
groep dan nog wel een interactie hebben met andere variabelen. Een belangrijk voorbeeld
hiervan is de zogenoemde separabiliteit van ingezette middelen en productie. In dat geval
kunnen zowel de producten als de ingezette middelen (of de prijzen hiervan) ieder afzonder-
lijk wordt gegroepeerd tot één index voor de productie en één index voor de ingezette
middelen. Separabiliteit is een belangrijk begrip, omdat daarmee de beschrijving van de
productiestructuur sterk vereenvoudigd kan worden. Hierdoor vervallen immers alle inter-
acties tussen de verschillende producten en ingezette middelen. Zo wordt bijvoorbeeld de inzet
van personeel bepaald door de totale omvang van de productie (de productie-index) en niet
door de samenstelling van de productie. 

De substitutie-elasticiteit is een maatstaf voor de relatieve verandering van de verhouding
tussen de inzet van twee ingezette middelen die ontstaat door een verandering van de relatieve
prijzen van de ingezette middelen. Het is in feite een maat voor de substitutiemogelijkheden
tussen twee ingezette middelen. Een waarde kleiner dan 0 geeft aan dat er complementariteit
is tussen twee ingezette middelen. Een prijsstijging van het ene ingezette middel leidt niet
alleen tot een daling van de inzet van dit middel, maar tevens tot een daling van de inzet van
het andere middel (minder kamers en daardoor minder schoonmaakpersoneel). Een waarde
groter dan 0 impliceert substitutie. Een prijsstijging van een ingezet middel leidt tot een 
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geringere inzet van dit middel, maar wordt gecompenseerd door een grotere inzet van een
ander middel (administratief personeel wordt vervangen door computers).

De vraagelasticiteit geeft de relatieve verandering aan in de inzet van een middel als de
relatieve prijs van dit of een ander ingezet middel verandert.

In bijlage B3.1 worden de verschillende genoemde begrippen in mathematische vorm
weergegeven.

De vorenstaande begrippen spelen een belangrijke rol in het vervolg van deze studie. Zo kan
empirisch worden vastgesteld of er schaaleffecten zijn en in welke mate er substitutie moge-
lijk is tussen de verschillende ingezette middelen. Dit soort grootheden zijn immers direct uit
een geschatte kosten- of opbrengstfunctie af te leiden. Deze grootheden kunnen ook, net als de
eerder besproken optimaliteitsvoorwaarden, van belang zijn bij de vraag of een juiste
specificatie is gekozen. Veronderstellingen zoals constante schaalopbrengsten, constante
substitutie-elasticiteiten of separabiliteit kunnen de modelspecificatie voor een belangrijk deel
vereenvoudigen. Vooral in situaties waarin een groot aantal producten wordt voortgebracht of
een grote diversiteit aan ingezette middelen bestaat, kan het uiterst zinvol zijn dit soort
veronderstellingen a priori in het model op te nemen. 

3.2.6 Kwaliteit van de productie

Bij de meting van de productie in de quartaire sector speelt het begrip 'kwaliteit' dikwijls een
belangrijke rol. Kwaliteit verwijst hierbij naar de heterogeniteit van de aangeboden diensten.
De ene patiënt vereist nu eenmaal veel meer zorg dan de andere en de ene behandeling is voor
een patiënt veel minder belastend dan de andere.
In principe kan aan het kwaliteitsaspect recht worden gedaan door voldoende differentiatie in
de onderscheiden producten aan te brengen. Dit houdt in dat de kwaliteit van dienstverlening
zich ten principale niet onderscheidt van enige andere productdifferentiatie. De productie van
kleine auto's en luxe auto's verschilt in analytische zin niet wezenlijk van de productie van
vliegtuigen en boten. Dit impliceert dat wanneer de kwaliteit van de dienstverlening kan
worden gemeten door voldoende productdifferentiatie aan te brengen, er analytisch geen
probleem is.
De moeilijkheid bij kwaliteit is echter dat deze dikwijls niet direct meetbaar is. In dat geval
kan de kwaliteit aan empirische informatie worden ontleend. Er dienen zich twee
mogelijkheden aan.
- Het gebruik van benaderingen. De kwaliteit wordt weerspiegeld in andere variabelen,

bijvoorbeeld in het al of niet hebben van een speciale faciliteit (MRI- of CT-scan) of
specifieke categorieën van ingezette middelen of het in hoge mate hiervan gebruikmaken.
Ook combinaties van de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen kunnen een indicatie
zijn voor kwaliteit. Een benadering van kwaliteit kan ook worden verkregen uit enquêtes,
waarbij patiënten naar hun welzijn of welbevinden wordt gevraagd. Kwaliteit bestaat dus
uit een aantal specifieke kenmerken die kunnen worden samengebracht in een getal. Een
benadering die door Sudit (1996) in dit verband wordt genoemd is de benadering via
productiekarakteristieken, zoals ontwikkeld door Lancaster (1971).

- Het optreden van specifieke verschijnselen. Het optreden van allocatieve of technische
inefficiëntie kan ook worden uitgelegd als kwaliteit. Als bijvoorbeeld wordt waargenomen
dat instellingen systematisch vanuit een allocatieoogpunt te veel verplegend personeel
inzetten, dan kan dit worden gezien als een behoefte om meer handen aan het bed te
hebben en de zorg te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Gertler en
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Waldman (1992), Blank en Eggink (1996) en Dor et al. (1997). In de volgende paragraaf
wordt hier nader op ingegaan. 
McKay (1989) gaat in haar analyse van Amerikaanse verpleeghuizen nog een stap verder
door verpleegkundigen buiten de analyse te laten. In haar optiek leidt iedere extra inzet
van verplegend personeel tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening. Deze 'extra'
inzet van verplegend personeel kan dan niet bijdragen aan een verhoging van de
technische, noch van de allocatieve inefficiëntie.

3.3 Afwijkende gedragshypothesen 

3.3.1 Algemeen

In de theorie van kosten en productie spelen veronderstellingen over het economische gedrag
van de producent, zoals in paragraaf 3.2 uiteen werd gezet, een belangrijke rol.
De vraag is hoe groot het realiteitsgehalte van veronderstellingen zoals winstmaximalisatie of
kostenminimalisatie is. De vraag wordt nog pregnanter als het voorzieningen in de quartaire
sector betreft. Winstoogmerk is bij vele quartaire-sectorvoorzieningen niet toegestaan, zodat
winstmaximalisatie hier geen aannemelijke veronderstelling is. Ook zijn veel quartaire-
sectorvoorzieningen aan een groot aantal regels ten aanzien van de bekostiging en productie
onderworpen, zodat kostenminimalisatie of opbrengstmaximalisatie in absolute zin evenmin
voor de hand liggende aannamen zijn. Er kan bijvoorbeeld wel sprake zijn van kostenmini-
malisatie onder bepaalde randvoorwaarden. Bij opbrengstmaximalisatie geldt bovendien dat
door het in vele gevallen ontbreken van marktprijzen van de producten de opbrengst niet kan
worden vastgesteld.
Inzicht in het economische gedrag van producenten is voor beleidsmakers echter van groot
belang. Hierdoor wordt zichtbaar waarom sommige beleidsinstrumenten niet het gewenste
effect opleveren of op welke wijze bepaalde beleidsdoeleinden wel gerealiseerd kunnen
worden. 
Bij quartaire-sectorvoorzieningen moeten daarom de gebruikelijke gedragsveronderstellingen
in een meer specifieke vorm worden gehanteerd. Zo hanteert Van Tulder (1994) in een
analyse van de productiestructuur van de politie een opbrengstfunctie zonder dat hij de
beschikking heeft over 'marktprijzen' van opgehelderde misdrijven of geconstateerde
verkeersovertredingen: strafkans en strafmaat dienen hier als alternatief voor marktprijzen. 
Een alternatieve benadering gaat uit van een optimalisatie naar één of meer van de ingezette
middelen. Zo veronderstelt Eakin (1993) dat specialisten een negatief nut ontlenen aan het
aantal assistenten in hun praktijk. Zij streven daarom weliswaar naar een maximaal inkomen,
maar met een zo klein mogelijk aantal assistenten. Zij zijn daarvoor zelfs bereid van een deel
van hun inkomen af te zien. Een dergelijke aanpak zal ook in deze studie worden gevolgd.
In deze studie worden twee methoden voor de modellering van niet-kostenminimaliserend
gedrag behandeld:
- kwaliteitsmaximalisatie
- ingezette-middelenpreferentie en schaduwprijzen.

3.3.2 Kwaliteitsmaximalisatie

Deze methode is onder meer toegepast bij Gertler en Waldman (1992) en in navolging hierop
in Zuinig op zorg (Blank en Eggink 1996). Beide studies behandelen de productiestructuur
van verpleeghuizen. Bij Blank en Eggink (1996: 58-62) wordt bijvoorbeeld de productie van
een verpleeghuis gekarakteriseerd door het aantal zorgeenheden, de hulpbehoevendheid en de
kwaliteit van de dienstverlening. De kwaliteit is in die studie een niet-observeerbare grootheid
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en wordt dus niet rechtstreeks gemeten. Door te veronderstellen dat verpleeghuizen uit
overwegingen van continuïteit een maximale kwaliteit nastreven bij een gegeven kostenniveau
en dat de kwaliteit wordt bepaald door de samenstelling van de ingezette middelen, kan de
kwaliteit niettemin voor een deel in de analyse worden meegenomen. Verschillen in de
samenstelling van de ingezette middelen ontstaan door bijvoorbeeld verschillen in de inzet
van personeel, uitgedrukt in voltijdbanen, maar ook door verschillen in de kwaliteit van het
ingezette personeel.

Het één en ander kan ook grafisch worden weergegeven (zie figuur 3.5). Figuur 3.5 is een
aanpassing van figuur 3.2. Op beide assen staat de inzet van middelen x , respectievelijk x1 2

vermeld. De verzameling L(y ) geeft alle combinaties weer van x  en x , die tot eenzelfde1
1 2

productie y  kunnen leiden. Het punt x  is het punt waar de producent tegen minimale kosten1 E

produceert. Hier raakt de isoquant van L(y ) aan de isokostenlijn. De producent gebruikt1

echter de combinaties van x  en x  die bij het punt 8 X  behoren. De producent is dus niet1 2
A A

optimaal.

Figuur 3.5 Kwaliteitsaanpassing van de productie

Een uitgangspunt in het model voor kwaliteitsaanpassing is dat de productie niet goed wordt
gemeten. De kwaliteitsdimensie van de productie ontbreekt immers in y . In het geval van1

verpleeghuizen wordt bijvoorbeeld de extra inzet van verpleegkundigen per bed dikwijls
gezien als een maat voor de kwaliteit van de dienstverlening. Dit zou eigenlijk tot uitdrukking
moeten komen in de meting van de productie. Als dit niet gebeurt, dan is de isoquant
isoq L(y ) in figuur 3.5 niet juist weergegeven. Stel dat er extra kwaliteit wordt toegekend bij1

een grotere inzet van x , dan loopt de isoquant isoq L(y ) in het rechterdeel van figuur 3.5 te1 
1

hoog. Hier geldt immers dat de kwaliteit hoger (meer x ) en dus de totale productie hoger is1

dan in het punt 8 X . De feitelijke isoquant, waarbij de productie gecorrigeerd is voor ditA A

soort kwaliteitseffecten, moet dan lager komen te liggen. Ter linkerzijde van 8 X  geldtA A
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uiteraard het omgekeerde. De uitwerking hiervan is te vinden in figuur 3.5 in de vorm van de
stippellijn isoq L(y ). De vraag is nu hoe de isoquant isoq L(y ) kan worden gevonden, terwijl2 2

er geen maat beschikbaar is voor de kwaliteit uit de extra inzet van ingezet middel x . Hier1

gaat de andere veronderstelling, dat een producent maximale kwaliteit nastreeft, een rol
spelen. Deze veronderstelling impliceert dat het punt 8 X  wel een optimum weergeeft, teA A

weten het optimum behorende bij de isoquant isoq L(y ). De isoquant wordt dus zodanig2

gekanteld dat 8 X  weer het raakpunt is met de isokostenlijn.A A

De term 'kwaliteitsaanpassing' is hier wellicht niet geheel op zijn plaats. Hooguit kan worden
gesteld dat de producent blijkbaar een motief heeft om niet het optimumpunt x  te kiezen. DitE

suboptimale gedrag (vanuit een economisch standpunt) kan bijvoorbeeld ook samenhangen
met een streven naar meer prestige of status door managers. Hoe groter een afdeling in termen
van personeel, des te groter is immers ook het aanzien van de functie van het hoofd en
wellicht ook de daarmee samenhangende beloning. Er bestaat in die situatie een tendens naar
een teveel aan personeel zonder dat hierbij kwaliteitsoverwegingen een rol spelen. 

Een neutraler benadering is die waarbij de verhouding in kosten tussen de beide
optimumpunten x  en 8 X  wordt gehanteerd als een maat voor de allocatieve inefficiëntie.E A A

De oorsprong hiervan wordt dan verder in het midden gelaten. De allocatieve efficiëntie wordt
dus berekend door de verhouding te nemen tussen de minimale kosten van de wel en niet voor
kwaliteit gecorrigeerde productie te berekenen, waarbij de kwaliteit afhankelijk is
verondersteld van de samenstelling van de ingezette middelen.

In het vorenstaande zijn alle formules en afleidingen achterwege gelaten. Deze zijn in bijlage
B3.3 opgenomen. Voor de empirische toepassing kan een kostenfunctie of eventueel een
andere representatie worden gekozen. Hieraan wordt een functie voor de kwaliteit toegevoegd.
De argumenten van deze kwaliteitsfunctie zijn dezelfde als in de kostenfunctie, namelijk
productie en prijzen. Door de kwaliteitsfunctie in de kostenfunctie te substitueren, ontstaat een
zogenoemde voor kwaliteit aangepaste kostenfunctie. Door toepassing van specifieke
statistische technieken worden de verschillende parameters geschat. Een belangrijke rol is
hierbij weggelegd voor Shephards lemma. Door de vergelijkingen die uit dit lemma volgen
simultaan mee te schatten, is het mogelijk de effecten van kwantiteit en kwaliteit van de
productie op de kosten afzonderlijk te schatten. Shephards lemma wijst in feite het punt 8 XA A

in figuur 3.5 aan. Hierdoor is het mogelijk de gewenste rotatie van de isoquant isoq L(y ) te1

bepalen. 

3.3.3 Ingezette-middelenpreferentie, schaduwprijzen

In het navolgende passeren drie modellen de revue, die niet-kostenminimaliserend gedrag als
uitgangspunt hanteren en sterk aan elkaar verwant zijn. Aan de orde komen de modellen van
Dor en Duffy (1995), Eakin (1993) en Kumbhakar (1997). 
Dor en Duffy (1995) hanteren de methode van ingezette-middelenpreferentie. Volgens de
theorie van ingezette-middelenpreferentie kiezen managers van bedrijven die beschikken over
marktmacht en waar eigendom en controle van elkaar gescheiden zijn, een niet-optimale
samenstelling van ingezette middelen. Zij hebben voor sommige ingezette middelen een
voorkeur. Zij zullen een grotere inzet van deze middelen plegen dan uit oogpunt van kosten-
minimalisatie wenselijk is. Dor en Duffy (1995) werken het voorbeeld uit voor één preferent
ingezet middel. Zij veronderstellen dat de inzet van dit middel evenredig is met de optimale
inzet. Deze verhouding tussen feitelijke en optimale inzet van een middel wordt verwerkt in
een kostenfunctie en de bijbehorende optimaliteitsvoorwaarden. Bij schatting van het model
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volgt dan ook een schatting voor dit verhoudingscijfer. Dit verhoudingscijfer geeft aan in
welke mate de producent een voorkeur heeft voor het desbetreffende ingezette middel.
Een vergelijkbare methode wordt toegepast door Eakin (1993). In zijn benadering wordt
gezocht naar die prijzen van ingezette middelen, waarbij de ingezette middelen optimaal zijn.
Hier wordt verondersteld dat de producent zich bij zijn afwegingen niet laat leiden door de
feitelijke prijzen, maar door virtuele of schaduwprijzen.
Conform de methode van Dor en Duffy (1995) verwerkt Eakin de verhouding tussen feitelijke
en schaduwprijzen eveneens in een kostenfunctie en de optimaliteitsvoorwaarden. Uit de
empirie volgt vervolgens tevens een schatting van de verhoudingsfactor. Deze geeft de
verhouding aan tussen de feitelijke prijs en de door de producent gehanteerde virtuele prijs
van een ingezet middel. 
Zowel de methode van Dor en Duffy (1995) als die van Eakin leidt tot een complex stelsel
vergelijkingen met veel niet-lineaire termen. Een vergelijkbare meer algemene methode voor
de berekening van de allocatieve efficiëntie wordt gehanteerd door Kumbhakar (1997). Ook
dit systeem kenmerkt zich door problemen bij het schatten.
De wijze waarop deze zogenoemde virtuele prijzen kunnen worden vastgesteld is af te leiden
uit figuur 3.6. Figuur 3.6 is nagenoeg identiek aan figuur 3.2. Alleen zijn de isokostenlijnen
enigszins aangepast.

Figuur 3.6 Schaduwprijzen

De isokostenlijnen I, II en III geven verschillende kosten weer bij de oorspronkelijke prijzen
van de ingezette middelen. Er wordt een nieuwe isokostenlijn geconstrueerd (IV), die aan
twee voorwaarden moet voldoen. De eerste voorwaarde is dat de isokostenlijn de isoquant
raakt aan het punt 8 X . Hiermee wordt dit punt een optimumpunt. De tweede voorwaarde isA A

dat de prijzen van x  en x  zodanig worden gekozen dat de kosten die bij de isokostenlijn IV1 2

behoren, gelijk zijn aan de kosten van isokostenlijn I. De isokostenlijn IV geeft dus dezelfde
kosten weer als lijn I, maar met andere prijzen voor de ingezette middelen. Tevens zijn hierbij
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zijn de prijzen dus zo geconstrueerd dat het optimumpunt x  verschoven is naar 8 x . UitE A A

figuur 3.6 wordt duidelijk dat de schaduwprijs van x  lager is dan de feitelijke prijs. Er kan1

volgens isokostenlijn IV immers meer van ingezet middel x  worden aangeschaft dan volgens1

de oorspronkelijk isokostenlijn. In termen van Dor en Duffy (1995) en ook van Eakin (1993)
heeft deze producent een preferentie voor ingezet middel x . Volgens Balk (1996) is hier1

sprake van allocatieve inefficiëntie.
 
3.3.4 Keuze tussen kwaliteitsaanpassing of schaduwprijzen

De voorkeur voor de ene (kwaliteitsaanpassing) of de andere benadering (schaduwprijzen,
ingezette-middelenpreferentie) is sterk afhankelijk van de context. De methode van de
kwaliteitsaanpassing heeft in de context van deze studie de grootste intuïtieve aantrekkings-
kracht. Het ligt voor de hand dat sommige producenten in de zorgsector eerder kwaliteits-
maximalisatie voorstaan dan kostenminimalisatie. Ook ligt het voor de hand dat kwaliteit in
een aantal gevallen wordt bepaald door de samenstelling van de ingezette middelen (handen
aan het bed). De mate waarin de producent deze kwaliteit kan bieden, hangt vanzelfsprekend
weer af van de prijzen van die ingezette middelen. Bovendien blijkt dat hiervoor een specifi-
catie te vinden is, die gemakkelijk empirisch kan worden toegepast. 
De andere benaderingen zijn nauw verwant aan deze methode, maar hebben als nadeel dat zij
soms moeilijk empirisch toepasbaar zijn. Voordelen zijn dat deze benaderingen neutraler zijn
dan de benadering via de kwaliteit. Dor en Duffy (1995) en Eakin (1993) geven alleen maar
aan dat er een systematische voorkeur voor het ene of andere ingezette middel kan bestaan.
De motivatie hiervoor, bijvoorbeeld kwaliteitsverhoging, wordt bij hen echter niet genoemd.
Ook past de aanpak van Dor en Duffy (1995) en Eakin (1993) beter in de bestaande theorie.
Het kantelen van de isoquant zoals dat wordt toegepast bij het model met de kwaliteits-
aanpassingen, is een benadering die verder nog niet in de literatuur wordt aangetroffen.
Dikwijls zullen echter praktische gronden de doorslag geven bij de uiteindelijke keuze van
aanpak.
Een theoretische, nog verfijndere en complexere aanpak wordt aangetroffen bij Kumbakhar
(1997). Hiervan zijn in de literatuur echter nog geen empirische uitwerkingen te vinden. Deze
benadering blijft in deze studie daarom verder buiten beschouwing.

3.4 Empirische toepassing

3.4.1 Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop vorenstaande theoretische noties kunnen worden
vertaald naar empirische toepassingen. In de literatuur wordt een groot aantal methoden en
toepassingen uitgewerkt. Een overzicht hiervan is terug te vinden in bijvoorbeeld Fried et al.
(1993). In deze paragraaf komen alleen die methoden aan de orde die in hoofdstuk 7 ook
daadwerkelijk zullen worden gebruikt.
Het belangrijkste onderscheid in de verschillende methoden is die tussen de parametrische en
de niet-parametrische aanpak. Ter illustratie wordt uitgegaan van een situatie van kostenmini-
malisatie. In de parametrische aanpak wordt dan voor de kostenfunctie een bepaalde
wiskundige functie gekozen. De definitieve vorm van een dergelijke functie wordt bepaald
door zijn parameters. De in paragraaf 3.2.4 besproken optimaliteitsvoorwaarden kunnen
hieruit worden afgeleid. Bij een bepaalde wiskundige vergelijking voor de kostenfunctie
liggen daarmee direct via Shephards lemma de wiskundige vergelijkingen vast die de inzet
van middelen weerspiegelen. Tezamen vormen de kostenfunctie en de vergelijkingen voor de
aandelen van de diverse kosten een simultaan stelsel van vergelijkingen, waarvan alle
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parameters in één keer op basis van het empirische materiaal gezamenlijk worden geschat.
Uit de geschatte vergelijkingen kunnen vervolgens weer andere grootheden worden afgeleid,
zoals efficiënties, schaaleffecten en dergelijke.
In de niet-parametrische aanpak wordt daarentegen deze omweg vermeden. Door toepassen
van lineaire programmeringstechnieken worden genoemde grootheden direct berekend. Deze
techniek staat bekend als data envelopment analysis (DEA) of gegevens omhullende analyse.

3.4.2 Parametrische benaderingen

Zoals in de inleiding werd aangegeven, wordt in de parametrische benadering steeds voor een
bepaalde wiskundige functie gekozen. Het doel van het empirisch onderzoek is om voor de
parameters van de gekozen functie op basis van de beschikbare gegevens adequate schattingen
te vinden.
De keuze van de wiskundige functie wordt ingegeven door theoretische en empirische
overwegingen. De volgende uitwerking voor de kostenfunctie verduidelijkt het één en ander.
Uit de theorie, besproken in paragraaf 3.2 en 3.3, volgt dat de minimale kosten een functie
zijn van de productie en de prijzen van ingezette middelen. De minimale kosten kunnen
echter niet worden waargenomen. Veel producenten zijn immers allocatief en/of technisch
inefficiënt. Bovendien bevatten de gegevens meetfouten en zal de werkelijkheid niet conform
een of andere wiskundige relatie gevormd zijn. De feitelijke kosten bestaan daarom uit:
- minimale kosten, die een functie zijn van productie en prijzen van ingezette middelen;
- allocatieve inefficiëntie;
- technische inefficiëntie;
- storing (meet- en specificatiefouten).
Uit de theorie volgt verder dat uit de kostenfunctie een aantal optimaliteitsvoorwaarden ten
aanzien van de samenstelling van de ingezette middelen is af te leiden (Shephards lemma).
De technische inefficiëntie verwijst naar de mate waarin alle ingezette middelen tegelijkertijd
gereduceerd kunnen worden. Aangezien de technische inefficiëntie dus in proportionele
vermindering voor alle ingezette middelen tezamen wordt gemeten, heeft dit geen effect op de
samenstelling van de ingezette middelen. Aangezien de inzet van middelen meestal wordt
gemeten via kostenaandelen, is van de technische inefficiëntie in de vergelijkingen voor de
kostenaandelen van de ingezette middelen niets terug te vinden. De allocatieve inefficiëntie
daarentegen vindt haar oorsprong in een 'verkeerde' samenstelling van de ingezette middelen
en komt daarom juist tot uitdrukking in de ingezette-middelen (of kostenaandelen)vergelij-
kingen. De relatie tussen de allocatieve inefficiëntie en de vergelijkingen voor de ingezette
middelen is buitengewoon gecompliceerd. In paragraaf 3.3 is een aantal manieren uiteengezet
hoe deze relatie in elkaar steekt. Het model luidt dan in termen van schaduwprijzen of
endogene kwaliteitsaanpassingen. Empirisch betekenen deze verschillende aanpakken dat er
wordt gezocht naar een systematische allocatieve inefficiëntie. Afwijkingen ten opzichte van
deze systematische allocatieve inefficiëntie worden verondersteld deel uit te maken van de
storingen.
Tot slot zijn er technische efficiëntie en storingen. Voor de storingen worden de in de
econometrie gebruikelijke veronderstellingen gehanteerd, namelijk dat deze bepaald worden
door toevalligheden die met een bepaalde kansverdeling kunnen worden beschreven. Meestal
wordt aangenomen dat deze termen een (multinominale) normale verdeling volgen. 
Problematischer is het in kaart brengen van de technische efficiëntie. Er zijn verschillende
mogelijkheden. Twee hiervan zullen in deze studie worden gehanteerd. 
De eerste mogelijkheid is om de technische efficiëntie inhoudelijk te modelleren. Dat wil
zeggen dat ook voor de technische efficiëntie een wiskundige functie wordt gehanteerd. De
argumenten van een dergelijke functie bestaan uit allerlei proces- en bedrijfskenmerken. Het
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grote voordeel van deze aanpak is dat technische inefficiëntie direct een inhoudelijke
betekenis krijgt. Nadeel is echter dat, bijvoorbeeld door beperkingen in de gegevensverza-
meling of een gebrek aan creativiteit bij de onderzoeker om mogelijke variabelen als bedrijfs-
of proceskenmerk aan te wijzen, de technische inefficiëntie schromelijk wordt onderschat. De
signaleringsfunctie tussen goed en slecht presterende producenten wordt hiermee ondergraven
(zgn. benchmarking). 
Een meer technische aanpak is die waarbij de technische efficiëntie wordt samengevoegd met
de storing. Er worden in de literatuur verschillende benaderingen gehanteerd om na het
schatten de technische efficiëntie en de storing weer van elkaar te scheiden. Dit leidt in de
meeste gevallen tot econometrisch complexe methoden. Een eenvoudige variant is die waarbij
gebruik wordt gemaakt van paneldata. Het betreft hier gegevens van verschillende produ-
centen, die voor meer dan één jaar beschikbaar zijn. Door te veronderstellen dat de technische
efficiëntie, bepaald door de inrichting van het productieproces en de kwaliteit van manage-
ment, van jaar op jaar niet verandert, kan de technische efficiëntie op de volgende wijze
worden afgeleid. Door voor iedere producent het gemiddelde over alle jaren te berekenen van
de verhouding tussen de feitelijke kosten en de op basis van schattingen 'verwachte' kosten,
ontstaat er per producent een beeld dat aangeeft of hij gemiddeld beter of slechter scoort dan
het gemiddelde voor alle producenten.

Er zijn verschillende functionele vormen voor kosten- of andere functies. Bekende voor-
beelden zijn de Cobb-Douglas-functie, de (gegeneraliseerde) Leontief-functie, de CES-functie
en de transcendentale logaritmische functie (translog) (Lau 1986: 1516-1566). De verschil-
lende vormen kennen allerlei voor- en nadelen. Sommige zijn in bepaalde opzichten zeer
flexibel, andere daarentegen weer rigide. Maar ook de meest flexibele vormen kennen soms
weer bepaalde beperkingen. 
De keuze wordt hier bepaald door een aantal overwegingen. Ten eerste moet de vorm a priori
zo weinig mogelijk beperkingen aan het model opleggen. Dus de gekozen vorm mag a priori
niets zeggen over schaaleffecten, de mate van substitutiemogelijkheden tussen ingezette
middelen, de synergie-effecten en dergelijke. De empirie moet, als het even kan, hier het
laatste woord hebben, ook als het de transformatie van variabelen betreft. Zo blijken in de
praktijk veel variabelen een lognormale verdeling te volgen. Het ligt dan voor de hand een
specificatie te kiezen met termen in logaritmen.
Verder moet de gekozen specificatie aansluiten bij de theorie. Zo werd in paragraaf 3.2.1 al
betoogd dat, als bijvoorbeeld de samenstelling van de ingezette middelen wordt bepaald door
de prijzen van ingezette middelen en/of door de schaal van productie, de kostenfunctie
kruistermen en kwadraattermen dient te bevatten.  
Als dit wordt gecombineerd met de vorengenoemde wens een loglineaire specificatie te
hanteren, dan ligt een zogenoemde translogfunctie voor de hand. In deze studie zal deze
specificatie verder worden aangehouden.

3.4.3 Niet-parametrische benaderingen

De methode die in deze paragraaf wordt besproken, data envelopment analysis (DEA), is een
non-parametrische methode die de efficiëntie van instellingen berekent. Dit gebeurt met
behulp van lineaire programmering. De analyse wordt in tegenstelling tot de in paragraaf
3.4.2 beschreven parametrische analyse uitgevoerd zonder a priori voor een bepaalde
functionele vorm te kiezen, zoals de eerdergenoemde translogfunctie.
Globaal kan de DEA-methode als volgt worden omschreven. Elke instelling wordt vergeleken
met andere instellingen of bepaalde fictieve instellingen, die bestaan uit combinaties van
bestaande instellingen. Er wordt gekeken of er (combinaties van) instellingen zijn die beter
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presteren, dat wil zeggen (combinaties van) instellingen die met minder inzet van middelen
evenveel produceren of met evenveel inzet van middelen meer produceren. De mate waarin de
betrokken instelling haar productie kan verhogen dan wel haar inzet van middelen kan
verlagen, om zo op het niveau van de beter presterende instelling te komen, wordt de ineffi-
ciëntie van de instelling genoemd. De instellingen die door geen enkele andere instelling
worden overtroffen, worden efficiënt genoemd. De verzameling van efficiënte instellingen
vormt als het ware een schil of omhulling (envelope) om de andere waargenomen instel-
lingen. DEA is dus in feite een speurtocht naar deze schil of frontier. Bepaalde gedragsver-
onderstellingen of randvoorwaarden kunnen meestal eenvoudig worden verwerkt in het
model. 
De aanpak via DEA vertoont een grote gelijkenis met de parametrische benadering.
Opvallendste verschil is dat de frontier in de DEA-methode is opgebouwd uit een verzameling
rechte lijnstukjes en dat deze allerlei knikken vertoont, terwijl de frontier volgens de para-
metrische methode een heel gelijkmatig verloop kent. De knikjes in de omhulling zijn het
gevolg van de veronderstelling dat de omhulling wordt gegenereerd door lineaire combinaties
van bestaande instellingen. Dit betekent dat wanneer er zeer veel instellingen zijn die dicht bij
elkaar liggen, de omhulling volgens de DEA-methode en de parametrische benadering
nagenoeg samenvallen. Het een en ander wordt direct zichtbaar aan de hand van de figuren
3.7, 3.8 en 3.9. Deze figuren zijn het DEA-analogon van figuur 3.1. De gelijkmatig verlopen-
de schil van figuur 3.1 is hier vervangen door een schil bestaande uit een verzameling van
geknikte rechte lijnen. Op de horizontale as staat de inzet van middelen, op de verticale as de
productie. 

Figuur 3.7 Constante schaalopbrengsten

Figuur 3.7 heeft betrekking op een situatie, waarin constante schaalopbrengsten worden
verondersteld. Er is een optimale verhouding tussen productie en ingezette middelen in het
punt E. Toepassing van deze optimale verhouding voor alle productieniveaus geeft de rechte
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lijn uit de oorsprong door het punt E. Alle instellingen die onder deze lijn liggen zijn dan
inefficiënt. In figuur 3.8 is een schil weergegeven die iets nauwer om de verschillende
instellingen past.

Figuur 3.8 Variabele schaalopbrengsten

Figuur 3.9 Gratis verwijdering
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In figuur 3.8 is sprake van variabele schaalopbrengsten. Op ieder punt van de schil geldt, in
tegenstelling tot in figuur 3.7, een andere verhouding tussen productie en ingezette middelen.
De gunstigste verhouding wordt bereikt in punt E. Tot aan dit punt gelden toenemende
schaalopbrengsten, voorbij dit punt afnemende schaalopbrengsten. Een nog strakkere schil is
in figuur 3.9 getekend.

In figuur 3.9 is sprake van een technologie met zogenoemde gratis verwijdering. Dit houdt in
dat in bepaalde situaties verschillende productieniveaus alleen gerealiseerd kunnen worden
met dezelfde inzet van middelen. Gratis verwijdering duidt hier op de mogelijkheid een deel
van de productie te 'verwijderen' zonder dat dit gepaard gaat met een geringere inzet van
middelen. Dit is dan een kenmerk van de technologie en kan dus niet als inefficiëntie worden
aangemerkt. Hierdoor ontstaat het trapsgewijze verloop in figuur 3.9.

De inefficiënties worden bepaald door de afstand van een punt tot de schil. Ook hier kan een
onderscheid worden gemaakt tussen een productie- en ingezette-middelenoriëntatie. De
productiegeoriënteerde inefficiëntie wordt bepaald door de verticale afstand tot de schil, de
ingezette-middelengeoriënteerde inefficiëntie door de horizontale afstand tot de schil. In
bijlage B3.4 worden de definities van de verschillende inefficiënties gegeven.

De veronderstelling ten aanzien van de technologie, zoals constante, variabele schaal-
opbrengsten of gratis verwijdering, bepaalt voor een groot deel de uitkomsten van een DEA-
analyse. In het vorenstaande zijn drie voorbeelden van technologieën weergegeven. Het is
duidelijk dat de variant in figuur 3.7 de grootste inefficiënties genereert, de variant in figuur
3.9 de kleinste. 
Er zijn ook nog andere varianten denkbaar, waarbij het economische gedrag en economische
randvoorwaarden zijn verwerkt. Het boek van Färe et al. (1994) geeft hiervan een uitstekend
overzicht. De verschillende varianten zijn te vergelijken met het overzicht van de represen-
taties in tabel 3.1. De hierbij behorende DEA-formuleringen worden opgesomd in bijlage
B3.4. Ook hier is het mogelijk schaduwprijzen te berekenen.
Kenmerken van de productiestructuur zijn uit de verschillende DEA-formuleringen af te
leiden. Uit de efficiëntiescores van bijvoorbeeld de methoden van figuur 3.7 en 3.8 zijn de
schaalefficiënties te berekenen. Links van het punt E gelden positieve schaalopbrengsten. De
schaalefficiëntie geeft dan aan welke reductie van ingezette middelen (ten opzichte van de
productie) te realiseren is door de productie te vergroten. Rechts van het punt E gelden
negatieve schaalopbrengsten. De efficiëntiescore geeft aan welke relatieve reductie in
ingezette middelen mogelijk is door de productie te verminderen. Deze methode leidt
overigens dikwijls tot een overdrijving van het schaaleffect. De praktijk leert dat het punt E in
figuur 3.7 dikwijls een relatief kleine instelling betreft. Alle instellingen rechts van E hebben
dan negatieve schaalopbrengsten. De allocatieve efficiëntie volgt uit de confrontatie van de
DEA-formulering uit figuur 3.8 en een DEA-formulering waarbij wordt uitgegaan van kosten
in plaats van de hoeveelheid ingezette middelen. De laatste formulering geeft economische
efficiëntiescores. Door deze nu te relateren aan de technische-efficiëntiescores ontstaat een
efficiëntiescore die het aandeel van de prijzen in de economische efficiëntie teweegbrengt, de
zogenoemde allocatieve efficiëntie.  
De figuren 3.7 tot en met 3.9 geven een beeld van een situatie met één product en één ingezet
middel. Als er sprake is van meer dimensies, dan wordt gebruikgemaakt van het begrip
'radiaal' om de afstand tot de schil te bepalen. Ter illustratie dient figuur 3.10. Figuur 3.10 is
een variant van de in figuur 3.2 gepresenteerde isoquant. Ook hier is de gelijkmatig verlopen-
de curve vervangen door een met rechte lijnen en knikken.
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Figuur 3.10 Tweedimensionale DEA-schil

De afstand vanuit een bepaald punt tot de schil in figuur 3.10 wordt gemeten langs de lijn die
vanuit de oorsprong naar het desbetreffende punt loopt. Hier wordt dus uitgegaan van een
proportionele of radiale vermindering van alle ingezette middelen om de inefficiëntie te
bepalen. 

De schil wordt vastgesteld met de methode van lineair programmeren (LP). Dit is een
methode waarbij oplossing(en) worden gevonden voor situaties waarbij optima worden
gezocht, terwijl tegelijkertijd aan een aantal randvoorwaarden moet zijn voldaan. Voor iedere
instelling afzonderlijk wordt een afzonderlijk LP-probleem opgelost. Het probleem bestaat
daaruit dat voor een instelling gezocht wordt naar de maximale afstand tot een bepaalde
fictieve instelling. De randvoorwaarde bij een ingezette-middelenoriëntatie is dan dat deze
fictieve instelling minstens dezelfde productie moet leveren en op een bepaalde manier is
samengesteld uit bestaande instellingen. Als nu blijkt dat bij iedere mogelijke samenstelling
van instellingen de afstand negatief of nul is, dan is de desbetreffende instelling efficiënt.
Charnes et al. (1978) hebben de methode van lineair programmeren geïntroduceerd bij het
berekenen van technische efficiëntie. Banker et al. (1984) hebben de techniek verder
ontwikkeld. Moderne versies zijn die van Wei en Yu (1997). Zij introduceerden de
gegeneraliseerde DEA. Dit is een methode waarbij voorkeuren voor bepaalde categorieën van
ingezette middelen of productie in de berekeningen worden meegewogen. Ook het relatieve
belang dat sommige instellingen in de samenstelling hebben kan vooraf worden vastgelegd.
Een andere verwante en onlangs geïntroduceerde methode is de methode van multi-criteria
decision making (MCDM), waarbij aan de verschillende producten en ingezette middelen a
priori gewichten worden toegekend en waarbij zowel naar de productie als naar de ingezette-
middelenkant wordt geoptimaliseerd. Met andere woorden, er wordt gekeken naar mogelijk-
heden om tegelijkertijd zowel de productie (niet per se proportioneel) te vermeerderen en de
ingezette middelen te verminderen (Korhonen: 1997). 
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Beperkingen van DEA

Een nadeel van het hanteren van DEA is dat er impliciet wordt verondersteld dat alle variatie
in de prestaties van verschillende instellingen het gevolg is van inefficiënties. Met eventuele
onzuiverheden (meetfouten) in de empirische gegevens wordt bijvoorbeeld geen rekening
gehouden. Uitschieters kunnen het beeld aanzienlijk vertekenen. De uitschieter zelf wordt
- tenminste als het een positieve uitschieter betreft - waarschijnlijk ten onrechte als efficiënt
aangemerkt, terwijl andere instellingen die met de uitschieter worden vergeleken als bijzonder
inefficiënt te boek komen te staan. Negatieve uitschieters krijgen een heel lage efficiëntie-
score. Deze beïnvloedt echter niet de efficiëntiescores van andere instellingen. 
Het positieve uitschietersprobleem, kan worden ondervangen door de efficiëntiescores
nogmaals te berekenen voor de instellingen die als niet efficiënt zijn aangemerkt; de efficiënte
instellingen worden dan geheel uit de nieuwe analyse weggelaten. Wanneer de efficiëntie-
scores in de nieuwe analyse niet veel afwijken van de overeenkomstige scores in de oorspron-
kelijke analyse, is het probleem verwaarloosbaar. Zijn de verschillen groot, dan moet nader
onderzocht worden waardoor de verschillen ontstaan.
Specificatiefouten komen eveneens tot uitdrukking in de efficiëntiescores. In het geval dat de
productie onvolledig wordt gemeten, bijvoorbeeld door het ontbreken van kwalitatieve
aspecten van de productie, leidt dit bij sommige instellingen tot lage efficiëntiescores,
namelijk bij die instellingen die een hoge kwaliteit leveren. In sommige gevallen is het
mogelijk om de kwaliteit te verwerken in de productiemaat, door de producten te wegen met
hun kwaliteit. Echter, een eenduidige maat voor kwaliteit ontbreekt vaak.
Een ander nadeel van DEA is dat in de meeste varianten de methode alleen instellingen met
vergelijkbare productieniveaus tegen elkaar afzet. De methode staat of valt daardoor met de
aanwezigheid van vergelijkbare instellingen. Zeer grote instellingen worden al snel efficiënt
genoemd, omdat er geen andere instelling aanwezig is met een vergelijkbaar productie-
niveau.  Ook naarmate er meer producten worden onderscheiden, wordt het aantal instel-4

lingen met een vergelijkbaar productieniveau kleiner, en daardoor het aantal efficiënte
instellingen groter. Deze 'onvergelijkbare' instellingen zijn efficiënt door verstek (efficiency
by default). Het is dan ook zaak het aantal onderscheiden producten te beperken.

3.5 Een nadere analyse van efficiëntie

Zowel de parametrische als de niet-parametrische methode levert schattingen op voor de
efficiëntie. In de parametrische analyses wordt - althans in deze studie - direct aan de
kostenfunctie of een andere functie een set van efficiëntiekenmerken toegevoegd. De effecten
van deze kenmerken op bijvoorbeeld de kosten worden direct meegeschat. Door deze
geschatte effecten als het ware bij elkaar op te tellen ontstaat een efficiëntie-index. 
Bij de niet-parametrische methode wordt de omgekeerde weg bewandeld. De niet-parame-
trische analyse verstrekt in eerste instantie de efficiëntiescores. Vervolgens wordt op deze
efficiëntiescores een zogenoemde tweede-faseanalyse uitgevoerd. De tweede fase bestaat uit
een regressieanalyse van de efficiëntiescores. Aangezien de afhankelijke variabele hier
waarden heeft tussen 0 en 1, waarbij in het geval van een DEA dikwijls een 'klont' van enen
(efficiënte instellingen) voorkomt, ligt de toepassing van een Tobit-analyse het meest voor de
hand. Tobit-analyses worden toegepast in situaties waarin op voorhand duidelijk is dat de
waarden van de afhankelijke variabele ergens zijn afgeknot. Hierdoor geldt niet de gebruike-
lijke veronderstelling van een normale verdeling van de storing in een gewone regressie-
analyse (zie Judge et al. 1988: 795-801). 
Overigens bestaan er binnen de parametrische aanpak ook methoden die rechtstreeks de
efficiëntiescores berekenen. Bekendste voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde stochastic
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frontier analysis (Aigner et al. 1977) en de methode van Battese en Coelli (1992) gebaseerd
op paneldata. Ook dan kunnen de efficiëntiescores in een tweede fase nader worden
geanalyseerd.

De achtergrondkenmerken kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, te weten
kenmerken met betrekking tot (zie ook Blank en Eggink 1996: 154-155):
- de productie
- markt- en institutionele vormgeving
- bedrijfs- en proceskenmerken.

Productiekenmerken hebben betrekking op die aspecten van de productie, die in eerste
instantie bij de beschrijving van het model voor de efficiëntie buiten beeld zijn gebleven. Het
betreft hier kenmerken met betrekking tot zaken als de kwaliteit en, bij ziekenhuizen
bijvoorbeeld, ook de hulpbehoevendheid.
Kenmerken van de markt en institutionele vormgeving verwijzen naar een aantal factoren
waar een producent (op korte termijn) geen grip op heeft. Zo wordt bijvoorbeeld de markt-
positie van een producent bepaald door het aantal andere producenten in de naaste omgeving.
Andere kenmerken zijn de beheersvorm en, bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, het type (algemeen
of academisch) en de denominatie (confessioneel of niet-confessioneel).
Bezettingsgraad, ziekteverzuim en mate van uitbesteding zijn kenmerken van het bedrijf en
het proces. Dit zijn aspecten waarop het management invloed kan uitoefenen. 
Deze indeling is geen strikte. Aspecten die bijvoorbeeld onder productiekenmerken worden
genoemd, kunnen ook worden geïnterpreteerd als bedrijfs- en proceskenmerken. De kwaliteit
van personeel is ook op te vatten als het gevolg van een beslissing van het management om uit
overwegingen van efficiëntie beter gekwalificeerd personeel aan te trekken, of kan zelfs
duiden op een gebrek aan overwegingen van efficiëntie door een ondoordacht aannamebeleid.
Veel van de voornoemde kenmerken kunnen in een eerste fase al worden verwerkt. Door een
adequate meting van bijvoorbeeld de productie in de eerste fase, kunnen deze kenmerken in
de tweede fase beperkt blijven. Zeker als het een parametrische analyse betreft, kunnen
verschillende variabelen aan de vergelijkingen worden toegevoegd. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk verschillende kenmerken van bedrijf en proces ook aan de kostenfunctie toe te
voegen. Hieruit valt direct af te leiden wat de bijdrage is van deze kenmerken aan de kosten
en daarmee dus aan de efficiëntie. Het probleem is echter dat het systeem door het grote
aantal te schatten parameters vanwege allerlei technische redenen dikwijls niet meer te
schatten is. In zo'n analyse moet het aantal kenmerken dan ook beperkt blijven.
De tweede-faseanalyse is in het geval van een non-parametrische analyse waarschijnlijk dan
ook belangrijker. Door de onmogelijkheid om verschillende kwalitatieve aspecten toe te
voegen en door het probleem van de inpassing van categorale variabelen, blijven er veel meer
variabelen voor een tweede ronde over. Door het toepassen van een regressieanalyse wordt
dan ook alsnog een stochastisch element aan de analyse toegevoegd, waardoor toevallige
afwijkingen beter verdisconteerd kunnen worden.  Dit is van belang in verband met meet- en5

specificatiefouten.
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De hoeveelheid die de instellingen per afzonderlijk ingezet middel boven de proportionele reductie kunnen1

verminderen, noemt men slack. Wanneer de Debreu-Farrell-maat wordt gehanteerd, wordt deze slack als allocatieve
inefficiëntie geïnterpreteerd.
Dit lijkt erg voor de hand te liggen. Toch is de toevoeging 'in het optimum' van wezenlijk belang. Ter illustratie het2

volgende voorbeeld. Stel dat de prijs van arbeid met 1 gulden toeneemt en daardoor de totale kosten met 10 gulden.
Stel nu dat er in de uitgangssituatie 20 personeelsleden waren, dan moeten bij ongewijzigde personeelsinzet de totale
kosten met 20 gulden toenemen. Dit is echter niet het geval. Dus moet er sprake van zijn dat personeel wordt
vervangen door andere (goedkopere) middelen. De producent had dit dan ook al in de uitgangssituatie kunnen doen.
Hij zat dus in de uitgangssituatie niet in een optimale situatie. Omgekeerd geldt dat als in de uitgangssituatie de
producent slechts 5 mensen in dienst had, de totale kosten met slechts 5 gulden zouden zijn gestegen. De producent
moet dus een (onnodige) extra inzet van middelen hebben gepleegd en is dus ook niet optimaal. De conclusie is dat de
kostenminimaliserende producent in de uitgangssituatie 10 mensen in dienst had moeten hebben.
In een situatie met meer dan één product moeten de verschillende producten worden gewogen alvorens marginale en3

gemiddelde kosten met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor een uitleg hierover zie Baumol et al. (1988).
Als instellingen efficiënt worden genoemd doordat vergelijkbare instellingen schaars zijn, wordt gesproken van4

schaarste-onzuiverheid (sparsity bias). Een extreem voorbeeld hiervan, efficiënt door verstek (efficient by default),
treedt op wanneer er geen andere vergelijkbare instellingen zijn (Fried et al. 1993).
Er zijn ook methoden, waarbij in de tweede en zelfs derde fase nogmaals DEA wordt toegepast. In de tweede en derde5

fase wordt dan gebruikgemaakt van slacks uit de eerste fase. Hiermee vervalt het element van de stochastiek.
Aangezien deze methode hier niet zal worden toegepast, wordt hier geen nadere aandacht aan besteed.

Noten
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(B3.1)

(B3.2)

(B3.3)

(B3.4)

(B3.5)

Bijlage bij hoofdstuk 3

B3.1 Definities en begrippen

In deze paragraaf worden de verschillende begrippen en definities die in hoofdstuk 3 zijn
geïntroduceerd, op een formele manier gepresenteerd. Het betreft hier de definities van de
verschillende representaties uit paragraaf 3.2.

Bij de navolgende definities worden de volgende symbolen gehanteerd:

vector van n ingezette middelen: x = (x ,..,x ) 1 n

vector van m producten: y = (y ,..,y )1 m

vector van ingezette-middelenprijzen: w = (w ,..,w )1 n

vector van productprijzen: p = (p ,..,p )1 m

De technologieverzameling (T) is de verzameling van combinaties van ingezette middelen en
producten die kunnen voorkomen:

Alternatieve beschrijvingen voor de technologieverzamelingen zijn beschrijvingen in termen
van uitsnedes hiervan, namelijk de ingezette-middelenverzameling (L(y)) en de
productieverzameling (P(x)):

In sommige gevallen zijn niet de ingezette middelen of de productie gegeven, maar de kosten
of de opbrengst. Dit impliceert dat vorengenoemde verzamelingen worden uitgebreid. Er zijn
immers meer mogelijkheden van ingezette middelen (of productie), die tot dezelfde kosten (of
opbrengst) leiden. Deze uitgebreide verzamelingen worden aangeduid als indirecte verzame-
lingen, te weten de (opbrengst) indirecte ingezette-middelenverzameling (IL(p/R)) en de
(kosten) indirecte productieverzameling (IP(w/C)):
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(B3.6)

(B3.7)

(B3.8)

(B3.9)

(B3.10)

(B3.11)

De productieafstandsfunctie (D (x,y)) geeft een maat voor de expansie voor de productie bijo

een gegeven inzet van middelen:

De ingezette-middelenafstandsfunctie (D (x,y)) geeft een maat voor de reductie van dei

ingezette middelen bij een gegeven productie:

De kostenfunctie (C(y,w)) geeft de relatie weer tussen de minimale kosten enerzijds en de
productie en de prijzen van ingezette middelen anderzijds: 

De opbrengstfunctie (R(x,p)) geeft de relatie weer tussen enerzijds de maximale opbrengst en
anderzijds de ingezette middelen en de productprijzen:

De indirecte productieafstandsfunctie (ID (p/C,y)) geeft een maat voor de expansie van deo

productie bij gegeven kosten:

De indirecte ingezette-middelenafstandsfunctie (ID (p/R,x)) geeft een maat voor de reductiei

van de ingezette middelen bij gegeven opbrengst:
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(B3.12)

(B3.13)

(B3.14)

(B3.15)

(B3.16)

De indirecte kostenfunctie (IC(p/R,w)) geeft de minimale kosten weer bij gegeven prijzen van
de ingezette middelen en gegeven opbrengst:

De indirecte opbrengstfunctie (IR(w/C,p) geeft de maximale opbrengst weer bij gegeven
kosten, prijzen van ingezette middelen en productprijzen:

De laatste representatie betreft de winstfunctie. De winstfunctie (A(w,r)) geeft de maximale
winst weer bij gegeven productprijzen en prijzen van ingezette middelen:

B3.2 Optimaliteitsvoorwaarden

Shephards lemma kan worden toegepast in de situaties van kostenminimalisatie bij gegeven
productie en prijzen van ingezette middelen of bij opbrengstmaximalisatie bij gegeven
productprijzen en ingezette middelen. In het geval van een kostenfunctie, volgt de inzet van
middelen uit de volgende uitdrukking:

De hoeveelheid van ingezet middel i wordt hier dus bepaald door de verandering in de kosten
bij een verandering van de prijs van ingezet middel i. Dit is eenvoudig in te zien. Aangezien
C(y,w) de minimale kosten weerspiegelt, geldt voor de functie g en gegeven ingezette
middelen x :0
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(B3.17)

(B3.18)

(B3.19)

(B3.20)

De functie g bereikt een maximum (= 0) als de prijs van de ingezette middelen w  bedraagt.0

In het maximum geldt dus:

waarmee Shephards lemma bewezen is.

In de situatie van een opbrengst maximaliserende producent bij gegeven ingezette middelen
en productprijzen (opbrengstfunctie) gelden voor product j de volgende gelijkheden:

In het geval van een winstmaximalisatie (winstfunctie) gelden beide uitdrukkingen.
Shephards lemma wordt zowel voor de productie- als de ingezette-middelenkant toegepast.
Dit staat ook wel bekend als Hotellings lemma (Hotelling 1932).

Roys identiteit is een andere optimalisatievoorwaarde. Hij wordt toegepast in het geval van de
indirecte afstandsfuncties. Voor een indirecte productieafstandsfunctie geldt:

Deze uitdrukking kan als volgt worden geïnterpreteerd. De teller van de uitdrukking lijkt
sprekend op Shephards lemma. De optimale inzet van een middel is gelijk aan de verandering
in de productieafstandsfunctie als gevolg van een prijsverandering van dat ingezette middel.
Er is hier echter een beperking aan, namelijk dat de totale kosten een gegeven zijn. De
ingezette middelen dienen dus zodanig te worden gekozen dat zij vermenigvuldigd met hun
prijs gelijk zijn aan de totale kosten. Dit komt tot uitdrukking in de noemer van Roys
identiteit. Het formele bewijs komt op het volgende neer. Net zoals bij de afleiding van
Shephards lemma wordt een hulpfunctie M gekozen. Gelet op de definitie van een indirecte
productieafstandsfunctie (zie B3.10) moet ook hier gelden dat:
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(B3.21)

(B3.22)

(B3.23)

(B3.24)

(B3.25)

(B3.26)

waarbij geldt dat de functie een maximumwaarde bereikt van 0 in een punt waarin de prijs
van het ingezette middel (w /C) bedraagt en de ingezette middelen gelijk zijn aan x . Dit0 0

impliceert dat de functie ID  een maximum moet bereiken in (w /C) en D  een minimum ino o
0

x . Beide functies dienen echter wel te voldoen aan de eis dat de kosten binnen het budget0

blijven. Toepassing van de Lagrange-multipliermethode geeft de volgende eerste-
ordevoorwaarden:

en

Indien voor iedere i vergelijking (B3.21) wordt vermenigvuldigd met (w /C) en vervolgensi

alle vergelijkingen worden opgeteld over i, dan leidt dit tot:

Door substitutie van vergelijking (B3.22) in de tweede term in vergelijking (B3.23) is 8
hieruit af te leiden. Substitutie van 8 in de vergelijking (B3.21) geeft Roys identiteit.

B3.3 Kwaliteismaximalisatie en niet-kostenminimaliserend gedrag

Kwaliteitsmodel

Hiervoor werd een stelsel bestaande uit een kostenfunctie en functies voor de aandelen van de
verschillende ingezette middelen, samen met een functie voor de kwaliteit geschat: 
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waarbij:
y = hoeveelheid zorgeenheden (per type)

h = hulpbehoevendheid van patiënten (per type) 
q = kwaliteit
c = kosten
w = prijzen van ingezette middelen
s = kostenaandeel van ingezet middel i (i=1,..,n).i

Het model is dus opgebouwd uit een kostenfunctie en kostenaandelenfuncties. Het aantal
zorgeenheden (naar type), de gemiddelde hulpbehoevendheid (naar type), de kwaliteit van de
dienstverlening en de prijzen van de ingezette middelen zijn de argumenten in deze functies.
De kwaliteit is daarbij zelf weer een functie van het aantal zorgeenheden, de gemiddelde
hulpbehoevendheid en de prijzen van de ingezette middelen. Het zal duidelijk zijn dat het
moeilijk of zelfs onmogelijk is vast te stellen welk effect direct moet worden toegerekend aan
de kosten of indirect via de kwaliteit (identificatieprobleem). Uit de schattingsresultaten van
hoofdstuk 6 in Zuinig op zorg (Blank en Eggink 1996) blijkt onder meer dat het in dat geval
niet mogelijk is om het effect van het aantal zorgeenheden en de gemiddelde hulpbehoevend-
heid op de kwaliteit vast te stellen. Ook in het artikel van Gertler en Waldman (1992) wordt
duidelijk dat dit soort effecten moeilijk te traceren zijn.  Het schatten van het effect van de1

prijzen van de ingezette middelen op de kwaliteit levert geen al te grote problemen op, door
de relatie die er tussen de kostenfunctie en de kostenaandelenfuncties bestaat via de prijzen
van de ingezette middelen.  Er ontstaan hierdoor restricties op de parameters over de2

verschillende vergelijkingen van het model.

De vraag is nu hoe de vergelijkingen (B3.24), (B3.25) en (B3.26) inhoudelijk kunnen worden
geïnterpreteerd. De kwaliteit hangt samen met de hoeveelheid zorgeenheden, de hulpbehoe-
vendheid en de prijzen van de ingezette middelen. Stel dat er alleen van de productie in
termen van hoeveelheden van een bepaald type zorg wordt uitgegaan. Hierbij hoort uit het
oogpunt van kostenminimalisatie een optimale mix van ingezette middelen (allocatieve
efficiëntie) en minimaal benodigde inzet van middelen (technische efficiëntie). 

In de praktijk wijken verpleeghuizen op twee punten hiervan af. In de eerste plaats kan een
verpleeghuis van alle middelen te veel kiezen. Dit teveel zou kunnen worden aangewend om
meer productie te leveren in termen van zorgeenheden en hulpbehoevendheid. Deze extra
productie kan worden opgevat als kwaliteit.
Ten tweede kunnen verpleeghuizen eveneens een andere set van beslisregels ten aanzien van
de samenstelling van de inzet van middelen hanteren. In economische termen betekent dit dat
verpleeghuizen bij hun beslissing uitgaan van een bepaalde te leveren kwaliteit. Deze kwali-
teit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal verpleegkundigen per patiënt. Dit impliceert dat
een 'verkeerde' samenstelling van de ingezette middelen kan worden geïnterpreteerd als extra
productie. De kwaliteit gemeten in bijvoorbeeld het aantal verpleegkundigen kan niet direct in
de kostenfunctie worden opgenomen als verklarende variabele, aangezien deze grootheid als
een te verklaren variabele in het model fungeert. 
Om deze moeilijkheid op te lossen, wordt bij de endogene variabelen niet de waarde gebruikt
die feitelijk is waargenomen, maar de waarde die bij een optimaal gedrag van het manage-
ment zou zijn gekozen. Optimaal gedrag in dit kader wil zeggen, een keuze die bij gegeven
waarde van de exogene factoren leidt tot minimale kosten. De waarde van de endogene
factoren is dus afhankelijk van die van de exogene factoren. Men kan deze afhankelijkheid
gebruiken om de endogene factoren uit de kostenfunctie weg te substitueren. Men krijgt dan
de zogenoemde herleide vorm van de kostenfunctie. In deze herleide vorm is de te onder-
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(B3.27)

(B3.28)

(B.29)

zoeken grootheid, zoals de kosten, louter afhankelijk van niet door het management te
controleren (exogene) grootheden. 
Een dergelijk model verschilt van een model dat niet op een achterliggend substitutieproces
van endogene factoren door exogene factoren berust, doordat tevens aan een aantal optima-
liteitsvoorwaarden moet zijn voldaan. Voor elke keuze die het management had, geldt zo'n
eerder besproken optimaliteitsvoorwaarde, zoals Shephards lemma, Hotellings lemma of Roys
identiteit.

Samenvattend impliceert het vorenstaande dat systematische afwijkingen ten aanzien van de
allocatieve efficiëntie als kwaliteit worden geïnterpreteerd. Dit betekent overigens niet dat
iedere producent op deze wijze allocatief efficiënt is. Het is nog altijd mogelijk dat individuele
verpleeghuizen afwijken van dit gemiddelde gedrag. Bovendien is het tevens mogelijk dat de
allocatieve inefficiënties in een model zonder kwaliteit een dermate grillig patroon te zien
geven, dat deze op statistische gronden niet als kwaliteit kunnen worden aangemerkt.

 

waarbij:
q  = kwaliteit van de productieA

en:

Door naast een geschikte functie voor de kostenfunctie ook een functie te kiezen voor de
kwaliteit conform vergelijking (B3.24) kunnen de parameters van deze zogenoemde
kwaliteitsfunctie eveneens worden geschat. Indien er geen sprake is van ingezette-
middelenpreferentie of van een kwaliteitseffect van de ingezette middelen op de productie,
zullen de geschatte parameters van de kwaliteitsfunctie dit moeten uitwijzen. Uit ervaringen
met empirisch onderzoek blijkt dat dikwijls de parameters van het productieargument y in de
kwaliteitsfunctie niet geïdentificeerd zijn. De kwaliteitsfunctie wordt in dat geval gereduceerd
tot een functie die uitsluitend van de prijzen van de ingezette middelen afhankelijk is. 

Met andere woorden (Dor en Duffy 1995):

waarbij:
x = feitelijke inzet van middel jj

0

x = optimale inzet van middel j.j
*
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(B3.30)

(B3.31)

(B3.32)

Eakin (1993):

waarbij:
w = schaduwprijs van ingezet middel i.i

sh

De keuze van de wiskundige functie wordt ingegeven door theoretische en empirische
overwegingen. De volgende uitwerking voor de kostenfunctie verduidelijkt het één en ander.
Uit de theorie, besproken in paragraaf 3.2 en 3.3, volgt dat de minimale kosten een functie
zijn van de productie en de prijzen van ingezette middelen. De minimale kosten kunnen
echter niet worden waargenomen. Veel producenten zijn immers allocatief en/of technisch
inefficiënt. Bovendien bevatten de gegevens meetfouten en zal de werkelijkheid niet conform
één of andere wiskundige relatie gevormd zijn. De feitelijke kosten bestaan daarom uit de
minimale kosten, die een functie zijn van productie en prijzen van ingezette middelen,
allocatieve inefficiëntie, technische inefficiëntie en een storing:

waarbij:
c(y,w) = minimale-kostenfunctie
A = allocatieve efficiëntie
T = technische efficiëntie
v = storingsterm.

Uit de theorie volgt verder dat uit deze kostenfunctie een aantal optimaliteitsvoorwaarden ten
aanzien van de samenstelling van de ingezette middelen is af te leiden. In dit geval betreft het
de toepassing van Shephards lemma:

Aangezien de technische efficiëntie T radiaal wordt gemeten en dus geen effect heeft op de
samenstelling van de ingezette middelen, wordt hiervan niets teruggevonden in de ingezette-
middelenvergelijkingen. De allocatieve efficiëntie A daarentegen vindt haar oorsprong in een
'verkeerde' samenstelling van de ingezette middelen en komt daarom ook voor in de ingezette-
middelenvergelijkingen. De relatie tussen A en de u 's is buitengewoon gecompliceerd. Inj

paragraaf 3.3 is uiteengezet hoe deze relatie in elkaar steekt wanneer wordt uitgegaan van een
systematische allocatieve inefficiëntie. Het model luidt dan in termen van schaduwprijzen of
endogene kwaliteitsaanpassingen. Afwijkingen ten opzichte van deze systematische alloca-
tieve inefficiëntie worden verondersteld deel uit te maken van de storingstermen v  en dus ookj

van v .0

Wat resteert zijn de termen T, v  en de v  's. Voor v  en de v 's worden de in de econometrie0 j 0 j

gebruikelijke veronderstellingen gehanteerd, namelijk dat deze bepaald worden door
toevalligheden die met een bepaalde kansverdeling kunnen worden beschreven. Meestal wordt
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ĉ

ˆc
k

125

(B3.33)

(B3.34)

aangenomen dat deze termen een (multinominale) normale verdeling volgen. 
Problematischer is het in kaart brengen van de technische efficiëntie T. Er zijn verschillende
mogelijkheden. Twee hiervan zullen in deze studie worden gehanteerd. De eerste mogelijk-
heid is de technische efficiëntie inhoudelijk te modelleren. Dat wil zeggen dat er een functie
wordt gehanteerd die uit allerlei proceskenmerken bestaat:

waarbij:
t(a) = technische efficiëntiefunctie
a = bedrijf- en proceskenmerken (vector).

Groot voordeel van deze aanpak is dat technische inefficiëntie direct een inhoudelijke
betekenis krijgt. Nadeel is echter dat, bijvoorbeeld door beperkingen in de gegevensverzame-
ling of een gebrek aan creativiteit bij de onderzoeker om mogelijke variabelen als bedrijfs- of
proceskenmerk aan te wijzen, de technische inefficiëntie schromelijk wordt onderschat. De
signaleringsfunctie tussen goed en slecht presterende producenten wordt hiermee onder-
graven. 
Een meer technische aanpak is die waarbij de technische efficiëntie wordt samengevoegd met
de storing v . Er worden in de literatuur verschillende benaderingen gehanteerd om na het0

schatten de technische efficiëntie en de storing weer van elkaar te scheiden. Dit leidt in de
meeste gevallen tot econometrisch complexe methoden. Een eenvoudige variant is die waarbij
gebruik wordt gemaakt van paneldata. Het betreft hier gegevens van verschillende produ-
centen, die voor meer dan één jaar beschikbaar zijn. Door te veronderstellen dat de technische
efficiëntie, bepaald door de inrichting van het productieproces en de kwaliteit van manage-
ment, van jaar op jaar niet verandert, kan de technische efficiëntie op de volgende wijze
worden afgeleid. Door voor iedere producent het gemiddelde over alle jaren te berekenen van
de verhouding tussen de feitelijke kosten en de gemiddelde kosten, ontstaat er per producent
een beeld dat aangeeft of deze producent gemiddeld beter of slechter scoort dan het gemid-
delde voor alle producenten. Een maat voor de technische efficiëntie is dus:

waarbij:
= geschatte kosten

N = aantal periodes waarover gegevens beschikbaar zijn
= geschatte kosten van instelling k

c = feitelijke kosten van instelling k.k

Bij de noemer is het maximum genomen om de uitdrukking te normeren tussen 0 en 1. De
producent met de maximale verhouding tussen geschatte (gemiddelde) kosten en feitelijke
kosten heeft in feite de hoogste technische efficiëntie en krijgt derhalve de waarde 1
toegekend. Alle andere producenten krijgen een lagere waarde.
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Het is ook mogelijk om de identiteit van de instelling zelf als een verklarende variabele in de
vorm van een instellingsspecifieke dummyvariabele in (B3.31) te nemen. Hierdoor wordt de
technische efficiëntie direct voor iedere instelling meegeschat. Nadeel van deze methode is
dat de schattingen vanwege het grote aantal te schatten parameters niet altijd even betrouw-
baar zijn. Dikwijls ontstaat er ook een interferentie met de schaal van productie. Als er
bijvoorbeeld sprake is van schaaleffecten, worden deze schaaleffecten gemeten door de
technische efficiëntie. 
Het vorenstaande kan mutatis mutandis ook worden afgeleid voor opbrengst- of winstfuncties.

Er zijn verschillende functionele vormen voor een kosten- of andere functie. Bekende
voorbeelden zijn de Cobb-Douglas-functie, de (gegeneraliseerde) Leontief-functie, de CES-
functie en de transcedentale logaritmische functie (Lau 1986: 1516-1566). De verschillende
vormen kennen allerlei voor- en nadelen. Sommige zijn in bepaalde opzichten zeer flexibel,
andere daarentegen weer rigide. Maar ook de meest flexibele vormen kennen soms weer
bepaalde beperkingen. 

Het gekozen model wordt besproken in hoofdstuk 7. Dit zal bestaan uit de volgende
elementen. Op basis van de in hoofdstuk 2 besproken aspecten van de wet- en regelgeving en
de inrichting van het Nederlandse ziekenhuizenwezen zal een keuze worden gemaakt over de
te hanteren representatie met de daarbij behorende optimaliteitsvoorwaarden. Deze keuze
vloeit voort uit bepaalde opvattingen over het economische gedrag van ziekenhuizen in de
Nederlandse context. 
Vervolgens zal de gekozen wiskundige formulering zijn gebaseerd op de hiervoor besproken
translogfunctie. Hieraan worden nog drie termen toegevoegd, te weten een term voor de
allocatieve inefficiëntie, voor de technische efficiëntie en voor de storingsterm. De allocatieve
efficiëntie wordt gemodelleerd met de in paragraaf 3.3 besproken methoden van
kwaliteitsaanpassingen of schaduwprijzen. De technische efficiëntie wordt gemodelleerd met
de hierboven beschreven methode door opname van bedrijfs- en proceskenmerken of met hulp
van het paneldatakarakter van de gegevens. De storingsterm wordt op de in de econometrie
gebruikelijke wijze gemodelleerd door uit te gaan van een bepaalde kansverdeling.  

B3.4 DEA-formuleringen van de representaties van de productiestructuur

Evenals de parametrische methoden om de productiestructuur te beschrijven wordt ook in het
kader van non-parametrische methoden gezocht naar de zogenoemde frontier. De figuren 3.7
tot en met 3.9 geven een drietal DEA-modellen waarmee de frontier kan worden beschreven.
In het navolgende worden de bijbehorende lineaire programmeringsformuleringen gegeven.
Hierbij is de volgende notatie aangehouden:

x = vector van ingezette middelen van instelling jj

y = productievector van instelling jj

w = prijsvector van ingezette middelen van instelling jj

p = opbrengstprijsvector van instelling jj

C = kosten van instelling jj

R = opbrengst van instelling j.j

De onderzochte instelling wordt aangegeven met het superscript 0.
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(B3.35)

(B3.36)

(B3.37)

Technische efficiëntie bij constante schaalopbrengsten (TE ): c

Technische efficiëntie bij variabele schaalopbrengsten (TE ):v

Technische efficiëntie bij vrije verwijdering (TE ):vv

Ook kunnen, evenals bij de parametrische methode, bij de non-parametrische DEA-methode
verschillende aannamen over het economische gedrag, zoals kostenminimalisatie of 
opbrengstmaximalisatie, worden ingebed. In het navolgende worden de DEA-formuleringen
weergegeven voor de negen representaties van de productiestructuur die in tabel 3.1 zijn
opgenomen (zie Färe et al. 1994).
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(B3.38)

(B3.39)

(B3.40)

(B3.41)

Ingezette-middelenafstandsfunctie D (x ,y ): i
0 0

Kostenfunctie C(y ,w ):0 0

Productieafstandsfunctie D (x ,y ):o
0 0

Opbrengstfunctie R(x ,p ):0 0
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(B3.42)

(B3.43)

(B3.44)

(B3.45)

Opbrengst indirecte ingezette-middelenafstandsfunctie ID (x , p /R ):i
0 0 0

Opbrengst indirecte kostenfunctie IC(w , p  /R ):0 0 0

Kosten indirecte productieafstandsfunctie ID (w /C , y ):o
0 0 0

Kosten indirecte opbrengstfunctie IR(w /C , p ):0 0 0
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Gertler en Waldman lossen het probleem op door een aantal restricties op de parameters van het model toe te passen.1

De kostenaandelenfuncties worden met behulp van Shephards lemma afgeleid uit de kostenfuncties door differentiatie2

naar de prijzen van de ingezette middelen.

(B3.46)

Winstfunctie A(w , p ):0 0

Noten bij bijlage



131



132

Index hoofdstuk 3

allocatieve efficiëntie, 91, 104, 111, 121-123, 125
constante schaalopbrengsten, 98, 101, 109, 126
data envelopment analysis, 107, 108
denominatie, 114
economies of scale, 99
economies of scope, 100
economische efficiëntie, 91, 111
isokostenlijn, 90, 103-105
isoquant, 89, 91, 93, 103-105, 111
kapitaalkosten, 95
kostenfunctie, 92-97, 104, 106, 108, 113, 114, 117, 118, 120-123, 128
marginale kosten, 87, 98-100
opname, 125
productie, 87-89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100-104, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 121-123, 125
productiefunctie, 87
productiestructuur, 87, 88, 92, 96, 97, 102, 111, 125, 126
schaaleffect, 87, 99-101, 107, 108, 111, 125
schaalefficiëntie, 111
Schaalopbrengst, 98, 109-111, 126
substitutie-elasticiteit, 101
synergie-effect, 87, 108
technische efficiëntie, 91, 107, 112, 121, 123, 124, 126
technologische ontwikkeling, 98
totale kosten, 97, 99, 119
variabele kosten, 95
vaste kosten, 95
vraagelasticiteit, 101
ziekenhuis, 92, 94, 95
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4  Economie van de ziekenhuissector

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is uitgebreid ingegaan op de theorie van productie en kosten. Hierbij zijn
algemene beschouwingen gegeven over de productiestructuur en de problemen die bij het
onderzoeken hiervan moeten worden opgelost. Naast deze algemeen voorkomende problemen
heeft iedere sector andere eigenaardigheden en speciale gevallen. Dit geldt zeker ook voor de
gezondheidszorg in het algemeen en voor de ziekenhuissector in het bijzonder. In dit hoofd-
stuk wordt daarom ingegaan op de specifieke kenmerken van de productiestructuur die een rol
spelen in de gezondheidszorg. Het accent zal natuurlijk liggen op de ziekenhuissector.
Figuur 4.1 dient hierbij als uitgangspunt.

Figuur 4.1 Schema productiestructuur van ziekenhuizen

Figuur 4.1 bevat een schematische voorstelling van de productiestructuur. De belangrijkste
elementen uit de productiestructuur zijn daarin opgenomen, evenals de relaties tussen de
elementen. Het gaat om de inzet van middelen, intermediaire en finale productie, en gezond-
heid of kwaliteit van leven. In paragraaf 4.2 worden de elementen in het schema besproken,
maar er wordt niet ingegaan op de onderlinge relaties. Vooral keuze van indicatoren van de
productie behoeft een uitgebreide toelichting. Daarbij spelen zorgzwaarte en kwaliteit een
belangrijke rol. In paragraaf 4.3 worden de relaties tussen de elementen in het schema
besproken. Vooral de doelstellingen en het economische gedrag van de actoren in de zieken-
huizen zijn daarbij van belang. Naast de invloed van marktwerking en overheidsregulering
komt ook de invloed van financiering op het productieproces in beeld.



132

4.2 De elementen van de productiestructuur van ziekenhuizen

4.2.1 De productie van ziekenhuizen

Om een goed beeld te krijgen van de productiestructuur zijn de meting en de weging van de
productie van groot belang. Met name bij instellingen in de quartaire sector, die diensten
leveren, is het niet eenvoudig een maat voor de productie aan te geven. Zo is er over de
meting van productie in ziekenhuizen veel discussie (zie bv. Butler 1995: hoofdstuk 3; Breyer
en Zweifel 1992: hoofdstuk 9 en de literatuurbesprekingen in § 8.6.3 en § 9.5). 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat de kerntaken van de ziekenhuizen zijn: het bieden van
medisch-specialistische behandeling en het bieden van de daarbij noodzakelijke verpleging en
verzorging. Maar wat produceert een ziekenhuis nu eigenlijk?
De meest voor de hand liggende gedachte is dat ziekenhuizen gezondheid produceren, of een
verbetering van de gezondheid. Het idee hierachter is dat consumenten niet geïnteresseerd
zijn in de gezondheidszorg zelf, maar alleen in het effect van die zorg op hun gezondheid.
Aan deze definitie van productie kleeft een aantal belangrijke bezwaren. Ten eerste is een
verbetering van de gezondheid van een patiënt moeilijk te meten. Nog moeilijker is het om
vast te stellen of de gezondheidsverbetering het gevolg is van de behandeling in het zieken-
huis, met andere woorden: of de gezondheidsverbetering had plaatsgevonden zonder de
behandeling (Butler 1995: 50; Breyer en Zweifel 1992: 303). Ten tweede kan worden gesteld
dat het hanteren van 'gezondheid' of 'gezondheidsverbetering' als product conceptueel onjuist
is. Een schoonheidssalon produceert immers geen schoonheid, maar behandelingen die al dan
niet in een grotere schoonheid resulteren (Butler 1995: 50). Ten derde worden in deze visie
alleen behandelingen die een positief effect hebben op de gezondheid als productie gezien; de
verzorging van een terminale patiënt wordt niet als productie beschouwd. Het gaat dan om het
effect van de ziekenhuiszorg (Butler 1995: 51). Bij het bestuderen van de productiestructuur
van een sector zijn effecten van de productie echter geen onderwerp van studie; het gaat
alleen om de relatie tussen de inzet van middelen en de productie, niet om de effectiviteit. Het
derde bezwaar kan ook worden ondervangen door ook een verbetering van de kwaliteit van
leven als productie te beschouwen. Bij deze definitie zijn dan echter de eerste twee bezwaren
weer van kracht.
 
De vorenstaande nadelen van het hanteren van 'gezondheid' of 'verbetering van de gezond-
heid' als productie, geven aanleiding tot een andere definitie van productie, namelijk 'de
behandeling van patiënten'. De vraag of de behandeling ook een effect heeft op de gezond-
heid, wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. In feite kan het effect van de behandeling dan
worden geïnterpreteerd als een vorm van kwaliteit van de behandeling (Butler 1995: 54).
Omdat ook patiënten die niet behandeld (kunnen) worden maar wel onderzocht zijn tot de
productie behoren, wordt in deze studie verder gesproken over ziektegevallen in plaats van
behandelde patiënten. In de Nederlandse situatie sluit de financiering van ziekenhuizen aan
bij deze kijk op productie: de ziekenhuizen ontvangen geen vergoeding op basis van de mate
waarin patiënten herstellen, maar op basis van de activiteiten die ten behoeve van de patiënten
worden uitgevoerd (zie bv. § 2.4.2).
In veel empirische studies naar de productiestructuur van ziekenhuizen wordt dan ook uitge-
gaan van het aantal ziektegevallen als productie (Butler 1995; Ferrier en Valdmanis 1996;
Parkin en Hollingsworth 1997). In deze studie zal in principe bij de bestaande literatuur
worden aangesloten, en gekozen worden voor ziektegevallen als productiemaat. Daarnaast
wordt ook de zogenoemde intermediaire productie, zoals het aantal verrichtingen en
verpleegdagen, als maat gehanteerd. Zo wordt rekening gehouden met de complexiteit van het
productieproces in de ziekenhuizen.
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4.2.2 Finale productie van ziekenhuizen: ziektegevallen

Meting van ziektegevallen

Bij de definitie van productie in termen van ziektegevallen moet worden aangegeven wat een
ziektegeval inhoudt. Het 'behandelen' van een ziektegeval in een ziekenhuis bestaat uit het
leveren van diensten als het stellen van een diagnose en het zo nodig behandelen van een
patiënt voor die diagnose. De vraag is dan hoe zo'n ziektegeval gemeten moet worden.
Het eenvoudigst is het om een ziektegeval te beschouwen als een periode van behandeling in
het ziekenhuis die begint bij een eerste polibezoek en eindigt bij het ontslag van de patiënt.
Het aantal opgenomen of ontslagen patiënten dient dan als maatstaf voor de productie. Een
benadering via het aantal opnamen kent een beperking in de sfeer van meting. Aangezien
patiënten worden behandeld gedurende een bepaalde periode, loopt de behandeling in veel
gevallen over een tijdgrens heen, bijvoorbeeld het einde van het kalenderjaar. Dit geldt zeker
voor patiënten met een chronische ziekte. De kosten worden daarentegen wel over een
bepaald tijdvak waargenomen, zoals een kalenderjaar. Hierdoor zal het nooit mogelijk zijn
ziektegevallen en de daarmee gemoeide kosten direct aan elkaar te relateren. Eenzelfde
beperking kleeft aan het hanteren van het aantal ontslagen patiënten als maat voor de
productie. Hierbij worden juist de kosten van een patiënt die in een voorgaand jaar zijn
gemaakt, niet goed toegerekend. Wanneer het productievolume echter niet al te sterk
verandert, zullen de kosten van patiënten die in het voorgaande jaar zijn opgenomen, worden
gecompenseerd door de kosten die pas in het volgende jaar worden gemaakt voor de in het
huidige jaar opgenomen patiënten. In dat geval zullen kosten en patiënten toch goed met
elkaar sporen.

Soms wordt een ziektegeval gemeten aan de hand van een 'ziekteperiode'. Een belangrijk
bezwaar hiertegen is dat een behandeling vaak in fasen verloopt, bijvoorbeeld een opname en
vervolgens een aantal herhaalbezoeken aan de polikliniek. Onduidelijk is dan of dit als één of
als meerdere ziekteperiodes moet worden beschouwd. Daarnaast zijn chronische ziekten niet
in ziekteperiodes op te delen, zodat ook deze definitie geen oplossing kan bieden bij het
eerdergenoemde meetprobleem (zie Butler 1995: 57 e.v.).

In de onderhavige studie wordt uitgegaan van ziektegevallen, en niet van ziekteperiodes zoals
hiervoor gedefinieerd. Het is duidelijk dat de ziektegevallen geen homogene groep vormen.
De behandeling kan variëren van een simpele verrichting als het verzorgen van een wond op
de EHBO-afdeling tot een zware operatie als een openhartoperatie. Dit soort verschillen
tussen de zorg die patiënten behoeven wordt de zorgzwaarte van de ziektegevallen genoemd.
Daarnaast zijn er waarschijnlijk verschillen in kwaliteit van de behandeling. Het vaststellen
van de zorgzwaarte van de ziektegevallen en de kwaliteit van de behandeling is in deze studie
van groot belang, aangezien de inzet van middelen door het ziekenhuis hier in belangrijke
mate door wordt bepaald. Daarom wordt hierna uitgebreid ingegaan op de meting van
zorgzwaarte en kwaliteit.

Zorgzwaarte via directe meting

Het differentiëren naar zorgzwaarte kan op verschillende manieren gebeuren. Zo kunnen
patiënten op basis van hun ziekte worden ingedeeld in groepen. Deze groepen kunnen in
principe afzonderlijk in analyses worden opgenomen. Het gaat echter vaak om een zo groot
aantal categorieën dat aggregatie noodzakelijk is om tot een hanteerbaar aantal indicatoren te
komen. Dit kan gebeuren door op basis van deze indeling aan iedere patiënt in een ziekenhuis
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een gewicht toe te kennen, en voor een ziekenhuis de gemiddelde zorgzwaarte te berekenen.
Dit gemiddelde wordt dan aangeduid als de 'casemix-index'. De casemix-index hoeft
overigens niet per se voor het gehele ziekenhuis te worden berekend, maar kan ook per groep
patiënten worden bepaald. In het navolgende wordt een aantal mogelijke classificaties van
ziektegevallen besproken die bij het construeren van productindicatoren kunnen worden
gebruikt.
De zogenoemde international classification of diseases (ICD) is een systeem waarbij allerlei
ziekten en klachten zijn gerubriceerd. De ICD bevat meer dan 1.000 afzonderlijke categorieën
van ziekten die op medische gronden zijn vastgesteld. Deze ICD geeft echter geen indicatie
van de zorgzwaarte van patiënten; kenmerken zoals leeftijd en geslacht zijn niet opgenomen.
Hoewel de klassen in 110 hoofdgroepen kunnen worden samengenomen, is dit aantal nog
steeds te groot om in empirisch onderzoek mee te werken. Zie voor een beschrijving van het
ICD-systeem bijvoorbeeld Breyer en Zweifel (1992: 308) of Butler (1995: 69). 
De zogenoemde diagnosis related groups (DRG's) zijn groepen diagnoses die samengenomen
zijn omdat zij vergelijkbare diensten van het ziekenhuis vergen. Hierbij worden niet alleen de
hoofddiagnose, maar ook eventuele nevenverschijnselen of complicaties opgenomen. Ook de
behandelingswijze speelt een (kleine) rol, met name het onderscheid tussen een operatieve en
een niet-operatieve behandeling. Hierbij worden ook op medische gronden verschillende
diagnoses in één DRG samengenomen. Ook van de DRG's kan worden gezegd dat ze niet
homogeen zijn, omdat ze wellicht de zorgzwaarte van de patiënten niet volledig beschrijven
(zie bv. Breyer en Zweifel 1992: 308; Butler 1995: 70).
Thans is men in Nederland bezig met het ontwikkelen van een systeem om patiënten in te
kunnen delen in ongeveer 100 klassen, de zogenoemde diagnose behandel combinaties
(DBC's). De indeling vindt ook hier niet alleen plaats op basis van de diagnose, maar ook op
basis van de behandelingen die daarbij voorgenomen zijn. In tegenstelling tot de DRG's wordt
bij de bepaling van de DBC's ook het klinische traject van de behandeling in beschouwing
genomen. Een zware ingreep met weinig verpleegdagen en een lichte ingreep met veel
verpleegdagen als behandeling voor dezelfde diagnose worden in principe in twee verschil-
lende klassen geplaatst. Het accent ligt hier meer op de behandelmethode dan bij de hiervoor
genoemde DRG-indeling. De in de Verenigde Staten ontwikkelde variant van de DBC's, de
zogenoemde patient management categories (PMC), bestaat uit 840 klassen (zie Breyer en
Zweifel 1992: 308).
Daarnaast kunnen de ziektegevallen worden ingedeeld naar ontslagdiagnose of ontslag-
specialisme. Idealiter zou er gebruikgemaakt moeten worden van gegevens over ontslag-
diagnoses in plaats van de minder gedetailleerde ontslagspecialismen. Voor deze studie zijn
gegevens over ontslagdiagnoses echter niet beschikbaar. In Nederland worden dertig erkende
medische specialismen onderscheiden, waaronder inwendige geneeskunde, chirurgie, kinder-
geneeskunde en oogheelkunde. Ook bij deze indeling zullen de groepen moeten worden
geaggregeerd tot een aantal hoofdgroepen van specialismen om het aantal hanteerbaar te
houden.
Tot slot levert het onderscheid tussen klinische en poliklinische behandeling ook een indicatie
voor de zorgzwaarte: patiënten in de kliniek zullen over het algemeen zwaardere gevallen zijn
dan patiënten in de polikliniek. De poliklinische productie is in deze studie niet als apart
product opgenomen vanwege het geringe beslag dat de polikliniek op de kosten blijkt te
leggen.

Bij het aggregeren van de verschillende producten moet worden getracht de differentiatie zo
groot mogelijk te houden, ofwel de mate van aggregatie zo klein mogelijk te houden. Hierdoor
krijgt de empirie het laatste woord over verschillen tussen de verschillende producten. Dit is
met name van belang bij de afleiding van productprijzen.
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Bij de afleiding van de zorgzwaarte ging het in het vorenstaande vooral om de aggregatie van
een groot aantal indicatoren naar een hanteerbaar aantal. Bij de indeling in groepen, met
name bij de indeling in specialismen, kan er binnen een groep nog steeds sprake zijn van een
grote heterogeniteit. Zwaardere en zeer ernstige gevallen worden dikwijls doorverwezen naar
de grotere ziekenhuizen, met name de grote ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen.
De mate waarin dit zich voordoet dient eigenlijk eveneens in de meting van de productie te
worden verdisconteerd.  Hiertoe zouden wellicht de gewichten die in de aggregatie worden1

gehanteerd tussen de ziekenhuizen (grootteklassen) moeten variëren. Een alternatieve oplos-
sing voor dit probleem is het opnemen van een afzonderlijke zorgzwaarte-indicator waarin de
grootte van het ziekenhuis wordt weerspiegeld.

Een andere invulling van de casemix-index kan worden gegeven door de mate van speciali-
satie per ziekenhuis te meten. Het idee hierachter is dat gespecialiseerde ziekenhuizen veel
mogelijkheden hebben voor het stellen van diagnoses en het uitvoeren van behandelingen en
daardoor zwaardere patiënten kunnen behandelen.

Zorgzwaarte via indirecte meting

De zorgzwaarte kan ook bepaald worden via de zogeheten indirecte meting. Dit is een
methode waarbij de gemiddelde zorgzwaarte van de ziektegevallen in een ziekenhuis wordt
bepaald aan de hand van een aantal achtergrond- en verblijfskenmerken van de patiënten,
zoals de leeftijd van patiënten. Ook kenmerken van een ziekenhuis kunnen een indicatie
geven van de zorgzwaarte van de patiënten.
In het navolgende passeert een aantal kenmerken de revue waarvan in de literatuur een relatie
met de zorgzwaarte wordt verondersteld. 
Er bestaat een grote mate van samenhang tussen leeftijd en de aard van de ziekte of aandoe-
ning. Zo blijken aandoeningen aan het oor zich voornamelijk voor te doen bij jongeren,
aandoeningen aan het oog daarentegen voornamelijk bij ouderen. Ook geslacht is een
belangrijke indicator voor de aard van de aandoeningen. Zo blijkt maar liefst ruim 10% van
de patiënten te worden behandeld in een ziekenhuis in verband met bevallingen, problemen
bij zwangerschap en aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen (zie SIG a). Het aandeel
overleden patiënten (gecorrigeerd voor leeftijd) is een indicatie voor patiënten met zeer
ernstige aandoeningen, dus met een hoge zorgzwaarte. De verpleegduur (aantal verpleeg-
dagen per opname) is eveneens een indicatie voor de gemiddelde zorgzwaarte. Een aantal
kanttekeningen is hier op zijn plaats. Een groot aantal verpleegdagen is tevens een aanwijzing
voor een grotere mate van inefficiëntie, waarbij patiënten langer in een ziekenhuis opgeno-
men zijn dan noodzakelijk is. Ook kunnen kwaliteitsaspecten hier debet aan zijn. In de
efficiënte ziekenhuizen worden patiënten vanuit medisch oogpunt wellicht te vroeg naar huis
gestuurd. Zo duidt een relatief groot aantal overleden patiënten niet alleen op een hoge
zorgzwaarte, maar wellicht ook op een lage kwaliteit.
De beschikbare technische kennis en medische apparatuur verwijzen ook naar zwaardere
patiënten. De aanwezigheid van verschillende (sub)specialismen of de beschikbaarheid van
scanapparatuur zijn hiervan voorbeelden. Natuurlijk kunnen deze aspecten ook vormen van
inefficiëntie zijn.
Ook andere kenmerken hebben mogelijk een relatie met de zorgzwaarte. In hoofdstuk 6 zullen
allerlei kenmerken worden besproken die in de analyses in deze studie ter beschikking staan.
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Kwaliteit van de zorg

Naast de dimensies van het aantal ziektegevallen en de zorgzwaarte kan ook nog een
kwalitatieve dimensie in de meting van productie worden onderscheiden. Het betreft hier de
kwaliteit van het resultaat (effectiviteit van de behandeling), de omstandigheden die de
patiënten treffen in hun beleving en hun welbevinden in een ziekenhuis. Kwalitatieve
aspecten die in de literatuur worden genoemd zijn bijvoorbeeld: ruimte (per bed), inzet van
verplegend personeel (gediplomeerde krachten en leerlingen), voeding, aanwezigheid van
voorzieningen (fysiotherapie e.d.) en hygiëne (schoonmaak e.d.).  Informatie over dergelijke2

kwaliteitsaspecten van individuele ziekenhuizen kan in de Verenigde Staten dikwijls worden
verkregen uit federale certificatienormen. In dergelijke certificaten staat beschreven op welke
punten een ziekenhuis voldoet aan bepaalde minimumnormen. In Nederland is een dergelijk
systeem nog niet in werking. Wel wordt gewerkt aan het opzetten van een certificatiesysteem,
waarbij de organisatorische aspecten van de ziekenhuizen worden getoetst (PACE 1996).
Soms wordt er in onderzoeken ook gewerkt met gegevens die afkomstig zijn van instanties die
belast zijn met het toezicht op ziekenhuizen. Het aantal overtredingen van wettelijke
voorschriften door een ziekenhuis of het aantal klachten over een ziekenhuis dient dan als
indicator voor de kwaliteit. 
Sommige onderzoekers hanteren daarentegen resultaatindicatoren om de kwaliteit te meten.
Resultaatindicatoren meten de kwaliteit aan de hand van de uitkomsten van het proces.
Voorbeelden van resultaatindicatoren zijn indicatoren die gebaseerd zijn op sterfte, post-
operatieve complicaties, gezondheidsverbetering en ontslag van patiënten. Zie bijvoorbeeld
Zuckerman et al. (1994: 261).
Vorengenoemde kwalitatieve aspecten zijn tamelijk objectief waarneembaar. Tevens wordt in
sommige studies gebruikgemaakt van een subjectieve methode. Patiënten geven dan via
enquêtering hun mening over de kwaliteit van de verzorging in een ziekenhuis.
In de meeste onderzoeken wordt echter gebruikgemaakt van de inzet van middelen per patiënt
als maat voor de kwaliteit.  Het gaat dan om gegevens zoals de hoeveelheid verplegend3

personeel per bed en de uitgaven voor voeding per verpleegdag. Hoewel een grote inzet van
middelen per verpleegdag niet per definitie een hoge kwaliteit van dienstverlening inhoudt,
kan deze wel worden beschouwd als een noodzakelijke voorwaarde hiervoor.
Overigens moet in het kader van het onderhavige onderzoek een duidelijke kanttekening
worden geplaatst bij de rol van kwaliteit. Als aan ieder kwaliteitsaspect recht zou moeten
worden gedaan, dan zou daarmee de centrale doelstelling van deze studie kunnen worden
ondergraven. Immers, ook binnen dit onderzoeksterrein geldt een soort 'wet van behoud van
energie'.  Iedere inefficiëntie, van welke soort dan ook, kan op één of andere wijze als een4

verhoogde kwaliteit worden geïnterpreteerd. Het is daarom ook van belang a priori duidelijk
aan te geven wat wel en wat niet tot kwaliteit wordt gerekend. In een analyse van
bejaardenoorden (Goudriaan et al. 1989a) werd de veronderstelling gehanteerd dat ieder
bejaardenoord voldeed aan een soort minimale kwaliteitseis. Hiermee werd het bejaardenoord
met de laagste kwaliteit een soort referentiepunt. De gedachte hierachter was dat de regel-
geving en de controle op de naleving hiervan voldoende waarborgen bood voor een minimaal
vereiste kwaliteit. Meer kwaliteit dan de minimale vereiste werd niet apart gemeten en leidde,
voor zover hier extra middelen mee gemoeid waren, tot inefficiënties. In de studie van Blank
en Eggink (1996) over verpleeghuizen wordt met kwaliteit rekening gehouden door systema-
tische inefficiënties als kwaliteitsverhoging aan te merken. Uit die studie blijkt dat verpleeg-
huizen gemiddeld meer personeel inzetten dan uit het oogpunt van minimale kosten vereist is.
Blijkbaar hebben zij een voorkeur voor de inzet van extra personeel. Het is van groot belang
deze trade-off tussen kwaliteit en efficiëntie te onderkennen.  Ook in deze studie wordt5

hieraan aandacht geschonken (zie o.a. § 3.3.2).
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Verder blijkt dat, zelfs als er duidelijke indicatoren voor de kwaliteit beschikbaar zijn, de
mogelijkheid bestaat dat de relatie tussen de indicator en de kwaliteit niet eenduidig is. Zo
verbeteren een uitgebreide diagnosestelling en een intensieve behandeling de kans van een
patiënt op genezing. Tegelijkertijd betekent dit voor de patiënt een grotere belasting.  Daar6

waar extra verrichtingen niet meer bijdragen aan de genezing van de patiënt, daalt de
kwaliteit. Zie hiervoor ook paragraaf 4.3.3 (figuur 4.2).

4.2.3 Intermediaire productie van ziekenhuizen: verpleegdagen en verrichtingen

In paragraaf 4.2.2 is aangegeven dat het aantal ziektegevallen een maat kan zijn voor de
productie van een ziekenhuis. Een 'behandeld' ziektegeval omvat daarbij een diagnose,
medisch-specialistische behandeling, verpleging en verzorging. Al deze zaken kunnen
aangemerkt worden als tussenproducten of intermediaire producten van het ziekenhuis. In
deze paragraaf wordt een aantal intermediaire producten expliciet besproken, omdat ze van
belang blijken te zijn bij de modellering van de productiestructuur (zie § 4.3). Het gaat om
verpleegdagen, dagopnamen, polibezoeken en (specialistische) verrichtingen. 

Onder een verpleegdag wordt verstaan een dag waarop een opgenomen patiënt in het
ziekenhuis verblijft.  In de context van deze studie wordt met verpleegdag vooral het7

hotelmatige aspect bedoeld, dus de verzorging, de voeding en sociale aspecten van het
verblijf. De medische behandeling (verrichtingen) blijft daarbij buiten beschouwing, en wordt
via aparte productindicatoren gemeten. De intensiteit van de medische behandeling werkt
slechts tot op zekere hoogte door in de zorg op hotelmatig gebied. Zo gaat natuurlijk een
verblijf op een intensive-careafdeling gepaard met een veel grotere mate van zorg dan een
verblijf op andere afdelingen. Maar het is ook mogelijk dat patiënten die een intensieve
behandeling ondergaan relatief meer zorg en aandacht nodig hebben dan andere patiënten.
Het begrip 'verpleegdag' zoals het hier wordt gehanteerd, is hier echter onafhankelijk van de
zorgzwaarte van de patiënten.
Een soortgelijk (intermediair) product is de dagopname. Patiënten met een dagopname
worden niet opgenomen is het ziekenhuis, maar worden daar verzorgd en behandeld
gedurende 4 tot 24 uur. Tevens zijn er de zogeheten polikliniekbezoeken: een contact tussen
patiënt en specialist dat niet met een opname of dagopname gepaard gaat. Ook bij de dag-
opnamen en polibezoeken worden alleen de hotelmatige aspecten in beschouwing genomen. 
In de praktijk is er ook sprake van 'verkeerde-beddagen', waarbij patiënten zonder medische
noodzaak in een ziekenhuis verblijven, bijvoorbeeld door het ontbreken van mantelzorg (met
name bij de kraamafdeling) of het ontbreken van plaats in een verpleeghuis. Hierdoor worden
er soms meer verpleegdagen geproduceerd dan op medische grond noodzakelijk is. Hier speelt
de kwaliteit van de zorg als geheel (niet alleen de ziekenhuiszorg) een belangrijke rol.
Naast het verblijf in het ziekenhuis worden allerlei (specialistische) verrichtingen uitgevoerd
die de intensiteit van de medische behandeling weerspiegelen. Onder verrichtingen, of
preciezer gezegd: specialistische verrichtingen, worden alle onderzoeken of ingrepen verstaan
die door of in opdracht van een specialist worden uitgevoerd. Gedacht kan worden aan
functie-, laboratorium- en röntgenonderzoeken, maar ook aan fysiotherapiebehandelingen en
operaties. De operaties zijn ingedeeld in verschillende tariefgroepen die de zwaarte van de
operatie weerspiegelen. Naast verrichtingen die in vrijwel alle ziekenhuizen worden uitge-
voerd, zoals laboratorium- of röntgenonderzoeken, zijn er ook verrichtingen die slechts in
enkele ziekenhuizen worden uitgevoerd, vanwege de benodigde kennis of apparatuur. Dit zijn
de zogenoemde bijzondere verrichtingen of artikel-18-verrichtingen.  Ook het uitvoeren van8

deze bijzondere verrichtingen - of de mogelijkheid daartoe - geeft een indicatie van de
intensiteit van de behandeling en de zorgzwaarte van de patiënten. Zie NZi (b) voor een
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overzicht van de verrichtingen in de ziekenhuizen. In het navolgende zal blijken dat de
bijzondere verrichtingen (artikel-18-verrichtingen) een belangrijke rol spelen bij de besluit-
vorming binnen een ziekenhuis (zie § 4.3).
De intensiteit van de verpleegdagen kan bijvoorbeeld worden afgemeten aan het type
verpleegdag. Het is duidelijk dat een verpleegdag op een intensive-careafdeling intensiever is
dan een verpleegdag op een gewone verpleegafdeling, de specialistische verrichtingen buiten
beschouwing gelaten. Ook op kinderafdelingen en psychiatrische afdelingen zijn de verpleeg-
dagen intensiever dan op de overige afdelingen. Dit onderscheid zou dan ook als zorgzwaarte-
indicator kunnen worden gehanteerd. Dit onderscheid neemt niet weg dat verpleegdagen van
een bepaald type toch in intensiteit kunnen verschillen. Met name geldt dat de intensiteit van
de verpleging afneemt naarmate de patiënt langer in het ziekenhuis verblijft (zie Butler 1995:
61 e.v.). Dit heeft tot gevolg dat een afname van de ligduur kan leiden tot een toename van de
gemiddelde intensiteit van verpleegdagen.

In de literatuur wordt het totale aantal verpleegdagen van een ziekenhuis in een jaar vaak
gezien als de productie van het ziekenhuis (zie bv. Granneman et al. 1986). Hiermee wordt
echter geen recht gedaan aan verschillen in het productieproces tussen ziekenhuizen. Immers,
het aantal verpleegdagen per patiënt heeft te maken met de intensiteit van de behandeling.
Een ziekenhuis dat weinig verpleegdagen per patiënt levert, levert dan per verpleegdag
intensievere zorg. Een verpleegdag in het ene ziekenhuis is dan een ander product dan een
verpleegdag in het andere ziekenhuis. Door ook de verrichtingen in de maat van de productie
op te nemen, kunnen dit soort problemen worden weggenomen.

Het hanteren van intermediaire producten sluit tevens aan bij een door Lancaster (1971)
ontwikkelde methodiek, waarbij de productie wordt gemeten aan de hand van een aantal
karakteristieken of attributen. De behandeling van een patiënt, ofwel een ziektegeval, bestaat
dan uit een verzameling verrichtingen, verpleegdagen, opnamen enzovoort. Door de verschil-
lende verrichtingen (en verpleegdagen, opnamen enz.) over alle patiënten op te tellen ontstaat
de totale productie van een ziekenhuis (zie ook Sudit 1996: 51). Dit levert de zogenoemde
intermediaire-productiebenadering, die in de empirische analyses een rol speelt.

4.2.4 Onderzoek en opleiding

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat ook het doen van medisch onderzoek en het opleiden van
medisch specialisten en ander ziekenhuispersoneel taken zijn van de ziekenhuizen. Hiermee
zijn waarschijnlijk ook substantiële kosten gemoeid, bijvoorbeeld voor de aanschaf van dure
apparatuur en de inzet van specialistisch en ander personeel. Daarom is het van belang om
ook de omvang van het onderzoek in de productiemaat op te nemen. In de meeste studies
wordt aan dit product voorbijgegaan. Wel wordt in sommige studies het aantal opleidings-
artsen expliciet in de analyses opgenomen om het opleidingsaspect te kunnen meten.
In de onderhavige studie wordt de omvang van onderzoek afgemeten aan de daaraan
gerelateerde inzet van medisch specialisten. De operationalisatie hiervan wordt beschreven in
paragraaf 5.4.1.

4.2.5 Inzet van middelen van ziekenhuizen

Deze paragraaf bevat een overzicht van de ingezette middelen van ziekenhuizen. Grofweg
gaat het om personeel, materiaal en kapitaal. In hoofdstuk 2 zijn hierover enkele gegevens
opgenomen, specifiek voor de Nederlandse situatie.
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Personeel speelt in de ziekenhuissector natuurlijk een grote rol. In Nederland vormen de
personeelskosten ruim de helft van de totale kosten (in 1995 ruim 57%, NZi (a)). Het perso-
neel in een ziekenhuis is te verdelen in een aantal groepen. Naast verplegend en verzorgend
personeel heeft het ziekenhuis algemeen personeel (administratie, onderhoud, enz.),
paramedisch en medisch personeel (apotheek, laboratorium, enz.) in dienst. Tot slot spelen de
medisch specialisten een belangrijke rol in het ziekenhuis. De specialisten zijn echter meestal
niet in dienst van het ziekenhuis. Daardoor nemen zij een bijzondere plaats in het ziekenhuis
in, iets dat in paragraaf 4.3 zal worden uitgewerkt. 
De tweede groep van ingezette middelen zijn de materiële middelen. Bij ziekenhuizen moet
gedacht worden aan voeding en medische middelen, maar ook aan bijvoorbeeld energie en
meubilair. De inzet van materiële middelen beslaat in Nederland ongeveer 25% van de totale
kosten (NZI (a)).
De inzet van kapitaal in ziekenhuizen omvat de huisvesting en de medische apparatuur. Naast
de inrichting van bijvoorbeeld operatiekamers met de bijbehorende apparatuur, moet ook
worden gedacht aan bijvoorbeeld MRI-scanapparatuur en radiotherapieapparatuur. Ook deze
apparaten worden opgevat als kapitaalgoederen. Met de kapitaalgoederen is in de Nederlandse
ziekenhuizen een kleine 20% van de totale kosten gemoeid (NZi a).
Een niet onbelangrijke kostenpost vormen de activiteiten die voor derden worden uitgevoerd.
Deze activiteiten komen niet tot uitdrukking in de productie. Hiermee zou bij het bepalen van
de kosten of de inzet van middelen wel rekening gehouden moeten worden.

4.3 Economische modellen van de productiestructuur van ziekenhuizen

4.3.1 Inleiding

Deze paragraaf bevat een uiteenzetting van de samenhang tussen de economische variabelen
die de productiestructuur van ziekenhuizen beschrijven (zie § 4.2). Hierbij wordt uitgegaan
van een eenvoudige, algemene beschrijving met een minimaal aantal variabelen. Verfijningen
hierop, zoals een vergaande differentiatie van bijvoorbeeld de voortgebrachte producten zoals
die zijn beschreven in paragraaf 4.2, blijven hier buiten beschouwing. Feitelijk betreft het hier
een beschrijving van de pijlen in figuur 4.1. Het betreft hier een louter theoretische beschrij-
ving. Formalisering in bijvoorbeeld een wiskundig model komt hier dan ook niet aan de orde.
Deze is wel opgenomen in bijlage B4.1. De hier besproken overwegingen worden in
hoofdstuk 7 gebruikt om een formeel wiskundig model af te leiden dat aansluit bij de Neder-
landse situatie. De bespreking in paragraaf 4.3 volgt voor een groot gedeelte de uiteenzet-
tingen in hoofdstuk 9 van Breyer en Zweifel (1992).  

In paragraaf 4.3 komen de volgende aspecten aan de orde:
- de verschillende economische actoren en hun doelstellingen (§ 4.3.2);
- alle relevante variabelen en de relaties tussen de verschillende variabelen (§ 4.3.3);
- de invloed van de financieringssystematiek (§ 4.3.4).

4.3.2 Actoren en hun doelstellingen

Breyer en Zweifel (1992) onderscheiden de volgende vier groepen actoren:
- medisch specialisten en overige artsen
- verpleegkundig en overig personeel
- ziekenhuismanagement
- ziekenhuisbestuur.
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In de Nederlandse situatie is er eigenlijk geen sprake van een onderscheid tussen het manage-
ment en het bestuur van een ziekenhuis. Vaak gaat het om dezelfde personen en treden zij op
een vergelijkbare manier naar buiten. Voor de volledigheid wordt dit onderscheid in deze
paragraaf wel aangehouden. Wellicht kan de empirie uitwijzen in hoeverre er ook in de
Nederlandse situatie tegengestelde belangen bij deze actoren aanwezig zijn.

De verschillende actoren hebben zo hun eigen doelstellingen, waarbij de doelstelling van
iedere groep een aantal aspecten kent. De mate waarin de verschillende actoren hun
doelstellingen weten te realiseren, gerepresenteerd door een nutsfunctie, is van invloed op de
wijze waarop het productieproces in elkaar zit. Daarom bevat tabel 4.1 een opsomming van de
verschillende actoren en de factoren die het nut van de verschillende actoren beïnvloeden. In
het navolgende wordt dit per actor nader toegelicht. 

Tabel 4.1 Economische actoren en hun nutsfactorena

kwaliteit macht winst arbeid kapitaal
verspilling verspilling

medisch specialisten + + +/0 +/– 0
verpleegkundig personeel 0 0 0 + +
management 0 + + – –
bestuur + 0 0 0 0

+ wordt nagestreefda

0 geen invloed
– wordt vermeden.

Bron: Breyer en Zweifel (1992)

Medisch specialisten en overige artsen

Het nut dat specialisten ontlenen aan hun werk wordt bepaald door beroepsethische compo-
nenten, het inkomen, vrije tijd en machtspositie. De beroepsethische component bestaat uit
het aanbieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de behandeling door de specialist.
Tevens zal de specialist trachten een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven met een
'geringe' inspanning. Breyer en Zweifel (1992) beschrijven de Duitse situatie, waarin
specialisten in loondienst zijn van het ziekenhuis. Zij verwerven een vastgesteld inkomen en
hebben er dus geen belang bij om extra verrichtingen (operaties, onderzoeken enz.) te doen.
Zij streven dan naar een geringe werkdruk, en doen minder verrichtingen dan zij in diezelfde
tijd zouden kunnen doen. Met andere woorden: hierdoor kan een zekere verspilde inzet van
arbeid optreden. In de Nederlandse context, waarin de specialisten in drie kwart van de
gevallen vrijgevestigd zijn, bestaat er een andere afweging, namelijk tussen inkomen en vrije
tijd. De specialist zal het extra nut van inkomen afwegen tegen het gederfde nut vanwege een
geringere hoeveelheid vrije tijd. De specialist tracht binnen de door hem gekozen arbeidstijd
juist zo veel mogelijk verrichtingen uit te voeren waar een vergoeding voor wordt verstrekt,
om zo zijn inkomen te maximaliseren. 
De machtspositie van specialisten volgt uit de mate waarin de specialisten opbrengst voor het
ziekenhuis weten te realiseren. Het betreft hier dus de verhouding tussen de door specialisten
te beïnvloeden opbrengst, de zogenoemde endogene opbrengst (bv. uit verpleegdagen), en de
totale opbrengst van een ziekenhuis. Een deel van de opbrengst is immers voor de zieken-
huizen een gegeven, doordat bijvoorbeeld de capaciteit vastligt.
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Verpleegkundig en overig personeel

Het nut dat het verplegend en overig personeel aan zijn werk ontleent, wordt bepaald door de
werkdruk en de mate van verantwoordelijkheid die aan het personeel wordt toegekend. De
werkdruk wordt bij Breyer en Zweifel (1992) geoperationaliseerd als de verspilde inzet van
arbeid. Verspilde inzet van arbeid staat voor de extra arbeid die naast de noodzakelijke inzet
wordt gehanteerd. Ceteris paribus geldt dan dat hoe meer personeel er in dienst is, des te lager
de werkdruk is. De mate van verantwoordelijkheid van het personeel komt tot uitdrukking in
de inzet van kapitaal. Het personeel is dus gebaat bij een verspilde inzet van kapitaal.  

Ziekenhuismanagement

Het nut van het management wordt bepaald door de status (het succes) en de machtspositie
van de managers. Het succes van de manager vloeit voort uit de mate waarin hij in staat is een
ziekenhuis met een slechte vermogenspositie weer gezond te maken. Dit komt tot uitdrukking
in de winst. Het management zal niet zozeer gericht zijn op de winst zelf, als wel op de
reserves van het ziekenhuis, waar eventuele winsten aan toegevoegd worden.  Een zeker9

financieringstekort kan echter ook een gevolg zijn van grote investeringen. In dat geval gaat
het erom in hoeverre dit tekort in de daaropvolgende jaren weer ingelopen kan worden;
kortom, er moet in de volgende jaren een zekere winst worden behaald. De machtspositie van
de managers is eigenlijk complementair aan de machtspositie van de specialisten. Naarmate
de specialisten meer invloed hebben op het genereren van opbrengst van ziekenhuizen, neemt
de macht van het management af.

Ziekenhuisbestuur

Het bestuur van een ziekenhuis tracht het ziekenhuis een goede positie op de markt en een
goed aanzien te verschaffen en zorg te dragen voor een gezonde financiële huishouding. De
positie op de markt wordt bepaald door de zogenoemde adherentie, de bevolking die
(potentieel) van het ziekenhuis gebruikmaakt. Het aanzien van het ziekenhuis komt tot
uitdrukking in de kwaliteit van de behandeling. Een gezonde financiële huishouding betekent
een evenwicht tussen kosten en opbrengst, met andere woorden: de winst dient ongeveer nihil
te zijn. 

De vraag is wat het effect is van de verschillende besproken gedragsveronderstellingen op het
uiteindelijke resultaat voor het ziekenhuis als geheel. Zo blijkt uit het voorgaande dat de
machtspositievariabele, gemeten met het aandeel van de endogene opbrengst in de totale
opbrengst, twee tegenstrijdige krachten kan oproepen in een ziekenhuis. Management en
specialisten staan hier tegenover elkaar. Het totale effect hiervan is ongewis.
Zowel het ziekenhuisbestuur als de specialisten ontlenen nut aan een hoge kwaliteit van de
behandeling van patiënten. Voor geen van de actoren geldt dat deze een negatief nut aan
kwaliteit toekennen. 
Alle genoemde actoren hebben baat bij het voorkómen van verliezen, tenzij het ziekenhuis-
bestuur aangeeft dat het in staat is op termijn deze verliezen te dragen. Het ziekenhuisbestuur
kan aangeven dat het bij een goede vermogenspositie eventuele verliezen, bijvoorbeeld om
kwaliteitsverbeteringen aan te brengen, voor lief neemt. Het voorkómen van verliezen
waarborgt de kwaliteit en daarmee de werkgelegenheid voor het personeel, het management
en de specialisten. De mate waarin winst bijdraagt aan het nut van de verschillende actoren
wordt mede bepaald door de vrijheid die een ziekenhuis heeft voor de aanwending van deze
middelen. Zo is het denkbaar dat er bijvoorbeeld (winst)premies aan het personeel worden
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uitgekeerd. Als er echter wettelijke belemmeringen bestaan tegen het ontstaan van winst,
zoals in de Nederlandse situatie, dan zal een dergelijk effect niet voorkomen.
Zowel specialisten (in loondienst) als verplegend en overig personeel zijn gediend met een
grote verspilde inzet van arbeid. Hierdoor vermindert immers hun werkdruk. 
De hiervoor genoemde doelstellingen zijn natuurlijk een gestileerde weergave van de werke-
lijkheid. Zo zal ook het verplegend personeel kwalitatief goede zorg willen leveren, en vanuit
het oogpunt van continuïteit de verliezen willen beperken. De bespreking licht alleen de meest
belangrijkste doelstellingen uit het geheel.

De argumenten van de nutsfunctie voor het ziekenhuis als geheel zijn derhalve de kwaliteit,
de winst, de verspilde inzet van arbeid en de verspilde inzet van kapitaal. Voor een formele
beschrijving van de besproken nutsfunctie zie bijlage B4.2.

In deze studie wordt expliciet de belangrijke rol van specialisten in het productieproces van
een ziekenhuis onderkend. Specialisten bepalen voor een groot deel de gang van zaken in een
ziekenhuis. 
Volgens Pauly en Redisch (1973) wordt een ziekenhuis de facto bestuurd door specialisten,
wier enige doel bestaat uit het maximaliseren van hun inkomens. Ook als het ziekenhuis zelf
een non-profitorganisatie is, dan is in die situatie feitelijk sprake van for profit in disguise
(Folland et al. 1993: 367). 
Volgens Harris (1977) is het ziekenhuis een plaats van voortdurende conflicten en is er sprake
van een splitsing van een ziekenhuis in twee bedrijven, die op een buitengewoon complexe
wijze met elkaar interacteren. Het bestuur/management geeft leiding aan het ene bedrijf
(facilitair), de specialisten geven leiding aan het andere bedrijf (medisch). In de context van
een analyse van de productiestructuur is het bijvoorbeeld belangrijk na te gaan welk deel van
de gemeten inefficiëntie voor rekening van de specialisten komt.
In de in deze paragraaf uitgebreid beschreven optiek van Breyer en Zweifel (1992) maken
specialisten deel uit van een coöperatie (een ziekenhuis) en bepalen zij voor een deel de
gezamenlijke nutsfunctie van een ziekenhuis. Indien het mogelijk is een empirische uitspraak
te doen over de gezamenlijke nutsfunctie en de bijdragen van de verschillende actoren
hieraan, dan kan tevens een uitspraak worden gedaan over de geldigheid van de theorieën van
Pauly en Redisch (1973) en Harris (1977).  
Specialisten hebben in het bijzonder invloed op het aantal en de aard van de verrichtingen die
patiënten ondergaan, en op de vraag welke patiënten worden opgenomen en wanneer zij het
ziekenhuis mogen verlaten. Om de rol van de specialisten te onderzoeken, is het daarom van
belang met name ook dit deel van het productieproces in kaart te brengen. Daarom bevat
figuur 4.1 een afzonderlijk blokje voor die onderdelen, aangeduid met intermediaire
productie.

4.3.3 Een economisch model van de productiestructuur

Op grond van onder meer de gedragsveronderstellingen, zoals geformuleerd in para-
graaf 4.3.2, en een aantal andere veronderstellingen, kan nu een samenhangend geheel van
relaties tussen verschillende economische variabelen worden bepaald. Tabel 4.2 geeft dit
schematisch weer.
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Tabel 4.2 Relaties tussen economische variabelen

type vergelijking verklarende variabelen

nut gedragsvergelijking kwaliteit, winst, verspilde arbeid, verspild
kapitaal

kwaliteit technische vergelijking verrichtingen, behandelingen
winst definitie vergelijking opbrengst, kosten
verspilde arbeid
verspild kapitaal
Bron: Breyer en Zweifel (1992)

Zoals in het slot van paragraaf 4.3.2 is aangegeven, is er voor een ziekenhuis een nutsfunctie
aan te wijzen. De argumenten van de nutsfunctie van het ziekenhuis als geheel zijn de
kwaliteit van de behandeling, de winst, de verspilde inzet van arbeid en de verspilde inzet van
kapitaal. De kwaliteit wordt hierbij gedefinieerd als het aantal verrichtingen per behandeling.
In de praktijk is dit niet helemaal juist, en kan dit ook inefficiënties of zorgzwaarteverschillen
weerspiegelen. Voor de eenvoud van de beschrijving wordt hier van deze problemen geabstra-
heerd. De winst is gedefinieerd als het verschil tussen opbrengst en kosten. De verspilde inzet
van arbeid is het verschil tussen de feitelijke inzet van arbeid en de inzet van arbeid die past
bij een situatie waarin een ziekenhuis louter en alleen minimale kosten nastreeft. Dezelfde
definitie geldt voor de verspilde inzet van kapitaal. Er wordt hier bewust niet gesproken van
de inefficiëntie. Inefficiëntie is een maat, zoals in hoofdstuk 3 werd uiteengezet, waarin het
'teveel' van alle ingezette middelen wordt samengevat. De verspilde inzet kan ook negatief
zijn, wat bij het begrip efficiëntie niet mogelijk is. Het ziekenhuis besluit bijvoorbeeld om
minder kapitaal in te zetten dan uit louter financiële overwegingen wenselijk is. Dit is
bijvoorbeeld het gevolg van de mogelijke voorkeur voor de inzet van personeel (handen aan
het bed), waardoor het mogelijk is om minder kapitaal in te zetten. Er is dan sprake van
substitutie van ingezette middelen (Gray en McGuire 1989). Ook omgekeerd is substitutie van
personeel door kapitaal mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de aanschaf van een MRI-
scanapparaat, waardoor mensen niet meer opgenomen hoeven worden maar op de polikliniek
kunnen worden onderzocht. Hiermee wordt tevens de kwaliteit van de zorg vergroot. Deze
effecten kunnen leiden tot extra verspilde arbeid of kapitaal.

Het is evident dat de verschillende argumenten in de nutsfunctie van een ziekenhuis niet los
van elkaar kunnen worden gezien. Zo is bijvoorbeeld het personeel weliswaar gebaat bij een
verspilde inzet van personeel vanwege de geringere werkdruk, maar hiertegenover staat dat
verspilling leidt tot een verslechtering van de winst of zelfs tot verliezen. In dat geval komen
de continuïteit van het ziekenhuis en de werkgelegenheid in gevaar. De verschillende factoren
moeten daarom evenwichtig worden samengesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden
met de volgende samenhang tussen de verschillende variabelen. Deze samenhang wordt
formeel weergegeven in bijlage B4.3.

De kwaliteit van de behandeling hangt voor een belangrijk deel samen met het aantal verrich-
tingen per behandeling en is hier daarom als zodanig gedefinieerd. De gedachte hierachter is
dat naarmate aan een patiënt meer aandacht wordt besteed, bijvoorbeeld in termen van
diagnostisch onderzoek, de kans groter is dat de patiënt op een adequate wijze wordt
behandeld. Dit is echter wel aan een maximum gebonden. Vanaf dit maximum, een soort
verzadigingsniveau, zal er nauwelijks meer sprake zijn van een grotere kans op succes van de
behandeling, terwijl de belasting voor de patiënt bij iedere extra verrichting wel zal toenemen.
De kwaliteit van de behandeling daalt dus vanaf dit verzadigingspunt. In figuur 4.2 is dit
verband grafisch weergegeven. Op de x-as staat het aantal verrichtingen per ziektegeval
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weergegeven, op de y-as de kwaliteit van de behandeling. Een toename van het aantal
verrichtingen per ziektegeval leidt eerst tot een stijging van de kwaliteit van een behandeling,
die steeds geringer wordt tot aan een bepaald verzadigingspunt. Voorbij dit punt is er sprake
van een daling van de kwaliteit van de behandeling.

Figuur 4.2 De relatie tussen verrichtingen per ziektegeval en kwaliteit

Het aantal ziektegevallen in een ziekenhuis wordt gedomineerd door het aantal inwoners in
 de regio die het ziekenhuis bestrijkt en de functie van een ziekenhuis (topziekenhuis of
basisziekenhuis). Er zijn dus een onder- en een bovengrens aan te geven, waartussen het
aantal patiënten zich bevindt. De concurrentie om patiënten tussen ziekenhuizen speelt zich
af op het gebied van kwaliteit. Hierdoor bestaat er een relatie tussen de kwaliteit van het
ziekenhuis en het aantal ziektegevallen. Naarmate het ziekenhuis een betere reputatie heeft,
zal het aantal ziektegevallen toenemen. Deze relatie is echter wel beperkt door de gegeven
onder- en bovengrenzen. Dit is weergegeven in figuur 4.3. Op de horizontale as staat de
kwaliteit van een behandeling, op de verticale as het aantal ziektegevallen. Naarmate de
kwaliteit toeneemt zal het aantal patiënten toenemen, maar deze toename wordt steeds
geringer. Op een bepaald punt zal het maximum van de vraag worden bereikt. Vanaf dit punt
zal het aantal ziektegevallen dus niet meer toenemen, maar ook al neemt de kwaliteit nog
verder toe. 
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Figuur 4.3 Kwaliteit van de behandeling en het aantal ziektegevallen

Op grond van het vorenstaande kunnen nog andere relaties worden afgeleid. Het aantal
ziektegevallen is, zo werd verondersteld, afhankelijk van de kwaliteit, en de kwaliteit is op
haar beurt weer afhankelijk van het aantal verrichtingen per ziektegeval. Daarmee ligt dus
eveneens de samenhang tussen het aantal ziektegevallen en het aantal verrichtingen vast. Een
toename van het aantal verrichtingen leidt tot een stijging van het aantal ziektegevallen. Als
we de samenhang tussen het aantal verrichtingen en het aantal ziektegevallen vervolgens
weer toepassen op die tussen kwaliteit en verrichtingen per ziektegeval, ontstaat een
rechtstreekse relatie tussen verrichtingen en kwaliteit.

De totale kosten van een ziekenhuis bestaan in deze vereenvoudigde context uit de kosten van
arbeid en kapitaal. De kosten van arbeid, respectievelijk kapitaal, volgen uit de ingezette
hoeveelheden en hun respectieve prijzen. In hoofdstuk 3 werd uiteengezet dat er bij gegeven
prijzen van de ingezette middelen en gegeven verrichtingen een kostenminimaliserende inzet
van arbeid en kapitaal te berekenen is. Deze kostenminimaliserende inzet van arbeid en
kapitaal volgt uit hun onderlinge prijsverhouding. De minimale kosten zijn de kosten die
behoren bij de kostenminimaliserende inzet van middelen. De minimale kosten zijn dus onder
meer een functie van het aantal verrichtingen. Deze is weergegeven in figuur 4.4. Op de
horizontale as is het aantal verrichtingen weergegeven, op de verticale as de daarmee
gemoeide minimale kosten. Hierbij wordt verondersteld dat de marginale kosten van een
verrichting toenemen naarmate het aantal verrichtingen toeneemt. Dit is het veelvoorkomende
verschijnsel van negatieve schaaleffecten: wanneer de productieomvang toeneemt, nemen de
kosten meer dan evenredig toe. Hierdoor krijgt de curve in figuur 4.4 een steeds steiler
verloop.
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Figuur 4.4 Relatie tussen verrichtingen en kosten

De totale opbrengst is afhankelijk van de vigerende financieringssystematiek. Zo wordt de
opbrengst van een ziekenhuis bepaald door het aantal bedden, het aantal ziektegevallen, het
aantal verrichtingen en de feitelijke kosten of een combinatie van deze factoren. Ziekenhuizen
hebben doorgaans geen invloed op het aantal bedden en de eerdergenoemde onder- en
bovengrens in het aantal ziektegevallen. Het aandeel van de opbrengst van de aan deze
grootheden gerelateerde variabelen in de totale opbrengst wordt daarom aangeduid als de
exogene opbrengst. Het aantal ziektegevallen en verrichtingen staat voor een belangrijk deel
wel onder controle van de specialisten en dus onder controle van het ziekenhuis (als coalitie
van alle actoren). Hiermee kunnen zij dus invloed uitoefenen op de opbrengst. Dit deel wordt
aangeduid als de endogene opbrengst.  
De winst, gedefinieerd als het verschil tussen opbrengst en kosten, kan ook worden berekend
als de totale opbrengst minus de minimaal mogelijke kosten en de kosten die voortvloeien uit
de verspilde inzet van arbeid en kapitaal. Deze (kosten van de) verspilde ingezette middelden
worden dan gezien als inefficiëntie.

Rekening houdend met genoemde relaties zal een ziekenhuis als een verzameling van
verschillende actoren een maximalisering van het nut nastreven. De uitkomst hiervan luidt,
bij gegeven prijzen voor de ingezette middelen, in eerste instantie in termen van de inzet van
arbeid en kapitaal (incl. verspilling). Hieruit volgen andere grootheden, zoals het aantal
verrichtingen, het aantal ziektegevallen, de kwaliteit van de behandelingen, de kosten en de
winst. De uitkomst vloeit voor een belangrijk deel voort uit de technologie (de omzetting van
ingezette middelen via verrichtingen in ziektegevallen), de nutsfuncties van de verschillende
actoren, de markt (prijzen van ingezette middelen) en de institutionele omgeving. De laatste
factor komt voornamelijk tot uitdrukking in de opbrengst. De effecten van de financierings-
systematiek komen in paragraaf 4.3.4 nog wat uitgebreider aan bod (zie bv. ook Dor en Farley
1996).
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4.3.4 De invloed van de financieringssystematiek

De effecten van de financieringssystematiek worden besproken aan de hand van twee vragen.
- Wat is het effect op de verspilde inzet van arbeid en kapitaal en dus op de kosten?
- Wat is het effect op het aantal verrichtingen per ziektegeval?

Aan de orde komen financieringstelsels op basis van:
a. declaraties
b. vaste budgetten
c. productprijzen (outputfinanciering)
d. verrichtingsprijzen.

Ad a. Declaratiestelsel

In een declaratiestelsel worden alle gemaakte kosten vergoed. Een dergelijk stelsel bevat geen
prikkels voor een doelmatige inzet van middelen. Er kan immers geen winst worden gemaakt.
Zowel de kwaliteit als de verspilde inzet van middelen zal worden gemaximaliseerd. Daarbij
wordt de drang naar een steeds groter aantal verrichtingen wel getemperd door de veronder-
stelling dat de kwaliteit, zoals eerder werd aangegeven, een soort verzadigingsniveau kent.
Het toepassen van onnodige verrichtingen leidt dan tot een daling van de kwaliteit. Een
dergelijke rem geldt nauwelijks ten aanzien van de verspilde inzet van middelen. De rem
hierop is daarom meestal verwerkt in de regelgeving. Er gelden in dit stelsel meestal regels
ten aanzien van de inzet van arbeid en geen of veel minder regels ten aanzien van de andere
ingezette middelen. Hierdoor ontstaat dikwijls ook nog allocatieve inefficiëntie, waarbij de
inzet van niet-personele middelen verhoudingsgewijs te groot is.

Ad b. Vast budget

In het stelsel van een vast budget krijgt het ziekenhuis een vast bedrag toegekend om de
kosten te dekken. Het ziekenhuis heeft vervolgens de (gedeeltelijke) vrijheid om het aantal
ziektegevallen, verrichtingen, de kwaliteit en de inzet van middelen vast te stellen. Het
nutsoptimum voor een ziekenhuis volgt uit de verhoudingen tussen het extra nut (voor het
ziekenhuis als geheel) door veranderingen in winst en kwaliteit, en de extra kosten door een
verandering in het aantal verrichtingen. De uitkomst is uiteraard sterk afhankelijk van de
voorkeur ten aanzien van winst en kwaliteit. In het algemeen kan echter worden gesteld dat
het stelsel van een vast budget niet leidt tot het punt van maximale kwaliteit. Voorbij een
bepaald punt zal immers uitbreiding van de kwaliteit met zulke hoge kosten gepaard gaan dat
het extra nut als gevolg van de toegenomen kwaliteit niet opweegt tegen het gederfde nut als
gevolg van een daling van de winst (zie figuur 4.3). Er is wel een mogelijkheid dat er sprake
is van een verspilde inzet van middelen. De verspilde inzet van middelen kan worden
verminderd door een juiste vaststelling van het budget. Een gegeven budget spoort met een
bepaald niveau van ingezette middelen. De verspilde inzet van middelen kan dan uitsluitend
toenemen als het aantal verrichtingen wordt beperkt. Dit kan enerzijds door het aantal
ziektegevallen te verminderen, anderzijds door een vermindering van de kwaliteit van de
behandeling. Het aantal patiënten is conform de veronderstellingen van het model aan de
onderkant begrensd. De vermindering in kwaliteit wordt dus geremd door de preferentie ten
aanzien hiervan. Met andere woorden, het extra nut van de verspilde inzet van middelen moet
opwegen tegen de derving van nut als gevolg van de dalende kwaliteit.
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Ad c. Financiering met productprijzen

Financiering met productprijzen of outputfinanciering is een systeem waarin voor ieder
ziektegeval een opbrengstprijs geldt. Dit systeem is meestal gedifferentieerd naar de verschil-
lende diagnoses van patiënten. Het aantal verrichtingen dat per ziektegeval wordt uitgevoerd,
is dan niet van invloed op de opbrengst van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is vrij in het vast-
stellen van het aantal ziektegevallen, het aantal verrichtingen en de inzet van middelen. Het
optimum wordt bereikt in een punt waarop een bepaalde verhouding geldt tussen het extra nut
door een verandering in de winst, het extra nut door een verandering van de kwaliteit, de
extra kosten van een verrichting, het extra aantal ziektegevallen door een verandering in het
aantal verrichtingen (via de kwaliteit) en de opbrengstprijs van een behandeling. Dit stelsel
bevat prikkels om het aantal verrichtingen verder op te voeren dan het systeem van een vast
budget. De redenering volgt nagenoeg dezelfde weg als bij een stelsel van een vast budget. Er
is echter een belangrijk verschil. Een toename van het aantal verrichtingen leidt binnen dit
stelsel niet uitsluitend tot een toename van de kosten en tot een derving van de winst. De
derving van de winst wordt namelijk gedeeltelijk gecompenseerd doordat een toename van de
verrichtingen leidt tot een stijging van de kwaliteit en dus tot een stijging van het aantal
ziektegevallen en dus ook tot een stijging van de opbrengst. Het ziekenhuis zal echter nooit
het punt van het verzadigingsniveau van kwaliteit overschrijden. De opbrengst zal vanaf dit
punt namelijk zonder meer dalen. Ook dit systeem genereert verspilde inzet van middelen als
de opbrengstprijs niet goed is vastgesteld. Ook hier wordt conform de redenering in het geval
van het vaste budget, de hoogte van de verspilde inzet van middelen bepaald door de hoogte
van de opbrengstprijs.
Ondanks het open-eindekarakter van een financieringssysteem met productprijzen, zal de
productieomvang in de praktijk niet geheel vrij worden gelaten. De verzekeraars zullen hier
zeker invloed op kunnen uitoefenen. 

Ad d. Financiering met verrichtingsprijzen

Financiering met verrichtingsprijzen is een systeem waarin voor iedere verrichting een
opbrengstprijs wordt gehanteerd. Ook hier geldt meestal een differentiatie naar de verschil-
lende verrichtingen. Er is sprake van een optimum als bij een toename van de verrichtingen er
een bepaalde verhouding geldt tussen het extra nut van de veranderende winst, het extra nut
van de veranderende kwaliteit, de marginale kosten van een verrichting, het extra aantal
ziektegevallen door de toename van de verrichtingen en de opbrengstprijs van een verrichting.
In dit stelsel wordt in de meeste gevallen het aantal verrichtingen opgevoerd tot voorbij het
punt van maximale kwaliteit. Er bestaat in dit stelsel een grote prikkel tot het opvoeren van
het aantal verrichtingen. Dit kan door het aantal ziektegevallen op te voeren, maar dit wordt
per aanname beperkt door de gestelde bovengrens. Een andere mogelijkheid is dan het
vergroten van de kwaliteit. Voorbij het verzadigingspunt van kwaliteit daalt de kwaliteit als
het aantal verrichtingen toeneemt. Deze daling leidt tot een lager nutsniveau. Zolang echter
het extra nut van een toenemende winst opweegt tegen de derving van het nut als gevolg van
de dalende kwaliteit, zal het ziekenhuis het aantal verrichtingen opvoeren. Een andere situatie
doet zich voor als de marginale kosten van een verrichting toenemen bij een stijgende
productie. Als de marginale kosten van een verrichting de opbrengstprijs overschrijden, zal
een ziekenhuis het aantal verrichtingen niet verder uitbreiden. In die situatie is er immers
geen sprake meer van een toename van de winst.  10
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Verder ontstaat ook hier een verspilde inzet van middelen. Als gevolg van de 'overproductie'
van verrichtingen zal ook sprake zijn van een onjuiste verhouding tussen de ingezette mid-
delen. De ene verrichting vereist nu eenmaal meer arbeid dan de andere. Dus is er sprake van
allocatieve inefficiëntie. 

Een dynamische variant van het vaste-budgetmodel

Het door Breyer en Zweifel uiteengezette model heeft een statisch karakter. Dat wil zeggen
dat er geen rekening wordt gehouden met het tijdperspectief. Zijdelings kwam een dynamisch
element al even aan de orde, namelijk de vermogenspositie van het ziekenhuis. Zo zijn er
meer variabelen denkbaar die in een dynamische context een rol van betekenis spelen. Een
speciaal geval voor de Nederlandse situatie zal hier verder worden uitgewerkt.
Een niet onbelangrijk fenomeen in de Nederlandse context vormen de productieafspraken (zie
§ 2.4.2). Ieder jaar wordt hierover door ziekenhuizen en verzekeraars onderhandeld. Het is
niet ondenkbaar dat ziekenhuizen ernaar streven om de productieafspraken te overschrijden
teneinde hier een argument aan te ontlenen om de productieafspraken voor de volgende
periode te verhogen. In de Nederlandse context ligt het budget in financiële termen weliswaar
vast, maar dat geldt niet voor de onderliggende verrichtingen. Een ziekenhuis kan meer
verrichtingen doen (bv. functieonderzoeken) dan in de productieafspraken zijn vastgelegd. De
overschrijding van de productieafspraken dient dan ook deel uit te maken van de nutsfunctie
van een ziekenhuis. Het optimum wordt bereikt op een punt waarop bij een toename van het
aantal verrichtingen een bepaalde verhouding geldt tussen het extra nut van de veranderde
winst, het extra nut van de veranderde kwaliteit, de extra kosten van een verrichting, de extra
ziektegevallen door de toegenomen kwaliteit en het extra nut van een overschrijding van het
aantal verrichtingen. Dit stelsel bevat prikkels om het aantal verrichtingen verder op te voeren
dan in het systeem van een vast budget dat niet gerelateerd is aan overschrijdingen, zelfs
eventueel tot een niveau voorbij het verzadigingspunt van de kwaliteit. De kwaliteit kan
hiermee eventueel gediend zijn. Een toename van het aantal verrichtingen leidt binnen dit
stelsel niet uitsluitend tot een toename van de kosten en tot een derving van de winst. De
derving van de winst wordt namelijk gedeeltelijk gecompenseerd doordat een toename van de
verrichtingen leidt tot een groei van de productieafspraken in een volgende periode.

4.4 Samenvatting

Dit hoofdstuk bevatte een uiteenzetting van de economische variabelen en de samenhang
tussen die variabelen bij de beschrijving van de productiestructuur van ziekenhuizen. 
Samenvattend komt het vorenstaande neer op het volgende. In een ziekenhuis is een aantal
verschillende actoren werkzaam, zoals de specialisten, het personeel en het management.
Iedere groep actoren heeft zijn eigen doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen gezamenlijk
worden weergegeven in een nutsfunctie van het ziekenhuis. Belangrijke componenten in de
nutsfunctie zijn de kwaliteit van de behandeling, de winst, de verspilde inzet van kapitaal en
de verspilde inzet van arbeid. Het ziekenhuis als geheel zal trachten het nut te maximaliseren.
Daarbij moet echter wel met een aantal randvoorwaarden rekening worden gehouden. Zo zijn
bijvoorbeeld de technologie, de relatie tussen verrichtingen en kwaliteit,
marktomstandigheden en de institutionele omgeving voor een ziekenhuis een gegeven. De
uitkomst van het proces van nutsmaximalisatie is dus afhankelijk van dit soort variabelen. Zo
blijkt de financieringssystematiek van invloed te zijn op de omvang en de kwaliteit van de
dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook op de doelmatigheid van het proces.
Doordat de specialisten bepalen welke verrichtingen voor welke patiënten worden uitgevoerd,
spelen zij een grote rol in het ziekenhuis. Het is daarom van belang om te onderzoeken of de



150

specialisten en het ziekenhuis als één actor moeten worden gezien, of dat de ziekenhuizen en
specialisten twee afzonderlijke bedrijven vormen met (gedeeltelijk) tegengestelde motieven.
Het gedrag van de specialisten uit zich vooral in de productie van verrichtingen en
verpleegdagen, ofwel intermediaire productie, terwijl voor het ziekenhuis eerder ziekte-
gevallen als productiemaat moeten worden gehanteerd (finale productie). Het naast elkaar
zetten van beide productiemarkten kan daarom inzicht verschaffen in de rol van de
specialisten in het productieproces.
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In Nederland wordt dit probleem onderkend en opgevangen door het opnemen van tarieven per verpleegdag die hoger1

liggen naarmate de omvang van het ziekenhuis groter is.
Zie bijvoorbeeld het overzichtsartikel van Hawes en Phillips (1986). Hierin wordt een groot aantal onderzoeken2

genoemd op het terrein van verpleeghuizen. Expliciete aandacht is er voor het kwaliteitsaspect.
In Te Wierik et al. (1994) worden 47 criteria genoemd. Hoofdcriteria hebben betrekking op de organisatie van het
zorgproces, personeel, rechtspositie van bewoners, woon- en leefklimaat en beschermende maatregelen.
Bij het rechtstreeks hanteren van de inzet van middelen als maat voor de kwaliteit is echter het onderscheid tussen3

inefficiënt gebruik van de ingezette middelen en kwaliteit niet meer mogelijk. 
Zie Fried et al. (1993).4

In het eerdergenoemde artikel van Hawes en Phillips (1986) wordt aan dit fenomeen ook ruimschoots aandacht5

geschonken.
Wellicht levert extra verpleging wel een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg, terwijl extra verrichtingen de kwaliteit6

juist verminderen doordat de belasting voor de patiënt groter wordt.
Zie de lijst van begrippen voor een formele definitie van het begrip 'verpleegdag' zoals deze in de wet- en regelgeving7

gehanteerd wordt. Hier wordt slechts een omschrijving gegeven. Ook voor de formele definitie van de overige
intermediaire producten wordt verwezen naar de lijst van begrippen.
De term 'bijzondere verrichtingen' is in Nederland gereserveerd voor een aantal verrichtingen waarvoor in de8

financiering een speciale vergoeding is opgenomen, de zogenoemde artikel-18-verrichtingen. Hiermee zal in de
analyses in de hoofdstukken 8 en 9 expliciet rekening worden gehouden. Voorbeelden hiervan zijn de
openhartoperatie, waarbij zeer specifieke kennis en kunde vereist zijn, en radiotherapiesessies, waarvoor
gecompliceerde apparatuur nodig is.
In de Nederlandse situatie is er een norm voor de omvang van de reserves van een ziekenhuis (de zogenoemde reserve9

aanvaardbare kosten, RAK) om een lening bij een bank af te kunnen sluiten. Deze norm ligt bij algemene
ziekenhuizen op een RAK van 5% van de jaaromzet, bij academische ziekenhuizen gaat het om 10% tot 15%. Deze
norm ligt hoger naarmate er meer concurrentie is, en het risico dus groter wordt dat patiënten hun zorg in een ander
ziekenhuis gaan zoeken.
Breyer en Zweifel (1992: 330) gaan hier gemakshalve aan voorbij. Zij veronderstellen dat de marginale kosten van10

een verrichting constant zijn. 

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 4

B4.1 Inleiding

In deze bijlage wordt het eenvoudige economische model dat in hoofdstuk 4 uiteengezet is
formeel uitgewerkt. De bespreking volgt uit hoofdstuk 9 van Breyer en Zweifel (1992).
Allereerst komen de verschillende actoren in beeld (§ B4.2). De doelstellingen van de actoren
worden aangegeven en de bijbehorende nutsfunctie wordt formeel weergegeven. Hieruit wordt
de nutsfunctie voor het gehele ziekenhuis afgeleid.
Daarna worden de grootheden die in de productiestructuur een rol spelen aangegeven, waarbij
de onderlinge samenhang formeel wordt weergegeven (§ B4.3) Deze formele samenhang kan
worden gebruikt bij de uitleg van de effecten van de verschillende financieringssystemen (zie
§ 4.3).

Ter introductie bevat tabel B4.1 een opsomming van alle relevante variabelen en aspecten in
een economisch model van de productiestructuur van ziekenhuizen.

Tabel B4.1 Economische variabelen in een model van de productiestructuur van ziekenhuizen

aantal bedden Z
aantal behandelde patiënten X
onder- en bovengrenzen van aantal behandelde patiënten X , Xo b

aantal verrichtingen (bv. verpleegdagen) Y
vraagfunctie naar behandelingen f(Y)
inzet van arbeid L
inzet van kapitaal K
prijs van arbeid, kapitaal w,
(opbrengst)prijs van een behandeling Px

kostenminimaliserende inzet van arbeid, respectievelijk kapitaal L*(Y,Z), k*(Y,Z)
verspilde inzet van arbeid, respectievelijk kapitaal L (Y,Z), k (Y,Z)s s

totale kosten A
minimale totale kosten C(Y,Z)
totale opbrengsten van behandelde patiënten R(Z,X,Y,A)
endogene, respectievelijk exogene opbrengsten van behandelde patiënten R , Rend ex

winst A
doelstellingsfunctie u
Bron: Breyer en Zweifel (1992)

B4.2 Nutsfuncties van actoren en het ziekenhuis

In paragraaf 4.3.2 worden vier groepen actoren onderscheiden en worden hun doelstellingen
uiteengezet. In deze bijlage worden de bijbehorende nutsfuncties besproken, en wordt hieruit
een nutsfunctie voor het gehele ziekenhuis afgeleid.
In de onderhavige paragraaf worden de volgende symbolen gehanteerd:

u = nutsfunctie van medisch specialisten (artsen)A

u = nutsfunctie van verplegend en overig personeelP

u = nutsfunctie van management van ziekenhuisM

u = nutsfunctie van bestuur van ziekenhuisB

u = nutsfunctie van ziekenhuis als geheel
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(B4.1)

(B4.2)

Q = kwaliteit
L = verspilde inzet van arbeid (extra boven het minimaal benodigde)s

K = verspilde inzet van kapitaal (extra boven het minimaal benodigde)s

A = totale uitgaven
" = macht van specialisten
A = winst.

Medisch specialisten

Het nut van specialisten is groter naarmate:
- de kwaliteit (Q) groter is, in verband met de beroepsethiek;
- de verspilling van arbeid (L ) groter is, omdat dit een geringere werkdruk betekent. Dits

geldt overigens alleen voor specialisten in loondienst. In de Nederlandse situatie is het
inkomen van specialisten afhankelijk van het aantal verrichtingen dat zij uitvoeren. In
Nederland zullen specialisten juist geen arbeid verspillen;

- de macht binnen het ziekenhuis (") groter is.
In formulevorm levert dit voor de specialisten de volgende nutsfunctie:

Verplegend en overig personeel

Het nut van verplegend en overig personeel is groter naarmate:
- de verspilling van arbeid (L )groter is, omdat dit een lagere werkdruk betekent;s

- de verspilling van kapitaal (K ) groter is, omdat het omgaan met medische instrumentens

een grotere verantwoordelijkheid met zich meebrengt, ofwel meer macht en status.
In formulevorm levert dit voor het verplegend en overig personeel de volgende nutsfunctie:

Management

Het nut van het management is groter naarmate:
- de winst (A) groter is. Dit geeft aan in hoeverre het management in staat is een gezond

beleid te voeren. Wanneer het gaat om een bedrijf met winstoogmerk (niet in de
Nederlandse situatie) kan hiermee ook het inkomen worden verhoogd (winstuitkering);

- de macht in het ziekenhuis (1-") groter is.1

Eventueel kan ook een grote verspilling van personeel en kapitaal het nut van het
management vergroten. Een groot personeelsbestand en een ziekenhuis met veel kapitaal-
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(B4.3)

(B4.4)

(B4.5)

goederen zoals medische apparatuur, geeft immers een zekere status en prestige. Dit wordt
echter in dit simpele model niet opgenomen.
De nutsfunctie van het management wordt formeel weergegeven in formule (B4.3).

Bestuur

Het nut van het bestuur wordt positief beïnvloed door:
- een hoge kwaliteit (Q), waardoor het prestige van het ziekenhuis toeneemt;
- eventuele winst, die zo veel mogelijk wordt ingezet in het ziekenhuis. Dit komt immers

de kwaliteit en omvang van de zorg ten goede en zal het prestige van het ziekenhuis doen
stijgen. Deze doelstelling is te vertalen in een streven naar een situatie waarin de winst
gelijk is aan 0.

In formulevorm is de nutsfunctie weer te geven als in formule (B4.4).

Ziekenhuis

Uit vorenstaande nutsfunctie van de verschillende actoren zijn de volgende overwegingen af
te leiden.
- De specialisten en het management staan tegenover elkaar bij machtselement ". Dit

aspect zal daarom in de nutsfunctie voor het gehele ziekenhuis geen rol kunnen spelen.
- Alle partijen zijn geïnteresseerd in het vermijden van verliezen (prestige, maar ook

werkgelegenheid). De doelstelling van het management op het gebied van de winst is
afhankelijk van de mogelijke inzet van deze winsten. Als winstuitkeringen mogelijk zijn,
is het maximaliseren van de winst een doelstelling. Anders is alleen het minimaliseren
van het verlies een doelstelling voor het management.

De gezamenlijke nutsfunctie voor het hele ziekenhuis kan dan als volgt worden beschreven:
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(B4.6)

(B4.7)

(B4.8)

B4.3 Samenhang tussen de economische variabelen

In het navolgende wordt het model formeel geïntroduceerd. Met name de samenhang tussen
de economische variabelen wordt hierbij uiteengezet.

Allereerst wordt gesteld dat de kwaliteit afhankelijk is van het aantal verrichtingen per
patiënt, en dat de kwaliteit stijgt tot een bepaald verzadigingsniveau ((), en daarna afneemt.
Wiskundig geformuleerd houdt dit in dat de kwaliteitsfunctie concaaf is in het aantal
verrichtingen per patiënt. Dit wordt weergegeven in formule (B4.6).

waarbij:
Q = kwaliteit
X = behandelde patiënten
Y = verrichtingen (incl. verpleegdagen)
g = kwaliteitsfunctie
( = verzadigingsniveau van verrichtingen per patiënt.

De totale kosten (uitgaven) worden in het eenvoudige model, waarin alleen personeel en
kapitaal als ingezette middelen worden gehanteerd, bepaald door de prijzen en hoeveelheden
ingezet personeel en kapitaal. In formulevorm wordt dit weergegeven in formule (B4.7).

waarbij:
A = uitgaven
w = prijs arbeid
r = prijs kapitaal
L = ingezette hoeveelheid arbeid
K = ingezette hoeveelheid kapitaal.

Bij een gegeven aantal bedden (Z) en verrichtingen (Y) kunnen de minimale kosten en de
bijbehorende kostenminimaliserende inzet van personeel en materiaal worden berekend. De
kostenminimaliserende kostenfunctie is:

waarbij:
C = totale minimale kosten
Z = bedden
L*(Y,Z) = kostenminimaliserende hoeveelheid arbeid
K*(Y,Z) = kostenminimaliserende hoeveelheid kapitaal.
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(B4.9)

(B4.10)

(B4.11)

(B4.12)

(B4.13)

(B4.14)

Voor de werkelijke hoeveelheden van de ingezette middelen geldt dan:

waarbij:
L (Y, Z) = verspilde inzet van arbeids

K (Y, Z) = verspilde inzet van kapitaal.s

De vaste kosten zijn bij gegeven bedden (Z) gelijk aan: 

De opbrengst is dan, in zijn meest algemene vorm, een functie van bedden, patiënten,
verrichtingen en uitgaven:

Het aantal patiënten in het ziekenhuis kan binnen zekere grenzen [X , X ] variëren, en is danu o

positief afhankelijk van de kwaliteit:

Oplossen naar het aantal patiënten (X) levert dan:

waarbij:
f = vraagfunctie patiënten bij gegeven verrichtingen.

De vraag naar patiënten is dus afhankelijk van het aantal verrichtingen. Substitutie van deze
oplossing voor X (B4.13) in de kwaliteitsvergelijking (B4.4) geeft aan dat de kwaliteit een
functie is van het aantal verrichtingen:
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In deze formulering staat " voor de macht van de specialisten. Daarmee weerspiegelt 1- " de macht van het1

management.

(B4.15)

(B4.16)

De winst wordt gedefinieerd als de opbrengst minus de kosten, of in formulevorm:

Deze vergelijking geeft bij gegeven vraagfunctie naar patiënten (f), opbrengstfunctie (R) en
bedden (Z) de relatie aan tussen de verrichtingen (Y), de winst en de kosten van de verspilling
van personeel en kapitaal. Dit zijn in feite de randvoorwaarden waarbinnen de verschillende
actoren in een ziekenhuis opereren. Eventueel kunnen de opbrengsten gescheiden worden in
een endogeen en een exogeen deel:

Noot bij bijlage
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5  Gegevens

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gegevens besproken die gebruikt zijn bij de analyses beschreven in
deze studie. In paragraaf 5.2 wordt aangegeven welke bronnen er beschikbaar zijn voor de
verschillende gegevens. Daarna, in paragraaf 5.3, wordt uiteengezet hoe het analysebestand
tot stand is gekomen aan de hand van de verschillende gegevensbronnen. Hierbij wordt
aangegeven welke selecties zijn uitgevoerd. In paragraaf 5.4 worden de gegevens besproken
die betrekking hebben op de productie. De constructie van de gehanteerde variabelen wordt
beschreven. Naast de hoeveelheden van de verschillende producten komen ook de daarbij
behorende (opbrengst)prijzen aan bod. Paragraaf 5.5 behandelt de gegevens met betrekking
tot de ingezette middelen. Ook hier worden hoeveelheden en prijzen behandeld. Paragraaf 5.6
gaat in op de overige gegevens die in de analyses een rol spelen. Tot slot gaat paragraaf 5.7 op
de representativiteit van de resulterende dataset, het zogenoemde SCP-analysebestand, voor
de Nederlandse ziekenhuissector, via een vergelijking van een aantal kerngegevens van de
variabelen die in de analyses gehanteerd zijn met de corresponderende macrogegevens.

5.2 Beschikbare bronnen

5.2.1 Inleiding 

Voor de afleiding van de gegevens in het analysebestand kon worden beschikt over:
- de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête personeelssterkte ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête financiële statistiek ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête investeringen in vaste activa ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi).

Deze enquêtes bevatten gegevens omtrent de productie, personeelssterkte, kosten en
investeringen. Hierna wordt aangegeven welke gegevens uit deze enquête beschikbaar zijn
voor het meten van de productie en de ingezette middelen, en voor het beschrijven van de
overige kenmerken van de ziekenhuizen. 
Daarnaast is gebruikgemaakt van de gewichten voor verrichtingen van het NZi (gebaseerd op
de COTG-tarieven), de budgetparameters in de Bredero- en FB-budgetteringssystematiek van
het COTG en het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS). Tevens worden CBS-
gegevens over bevolkingsdichtheid toegevoegd.
Achtereenvolgens worden de bronnen van de gegevens over productie, hoeveelheden en
kosten van de ingezette middelen en de overige gegevens besproken.

5.2.2 Productie

Voor de meting van de productie van ziekenhuizen bevat de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen
gegevens per ziekenhuis over het aantal opnamen, verpleegdagen, eerste en herhaalbezoeken
aan de polikliniek, en het aantal dagverpleegdagen. 

Daarnaast is ook in de enquêtegegevens opgenomen hoe deze productie is verdeeld over de
verschillende specialismen. Ook het aantal ontslagen patiënten (incl. de overleden patiënten)
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is per specialisme gegeven. Zie tabel B2.1 voor een overzicht van de 29 specialismen. Apart
opgenomen zijn verpleegdagen en patiënten op intensive-careafdelingen en PAAZ-
afdelingen.  1

Tevens zijn er gegevens in de enquête opgenomen over de specialistische verrichtingen,
uitgesplitst naar een groot aantal categorieën. Voorbeelden hiervan zijn operaties, verdeeld
naar acht tariefgroepen, röntgenverrichtingen, laboratoriumonderzoeken en functieonder-
zoeken. Onderdeel van de specialistische verrichtingen zijn de zogenoemde bijzondere
verrichtingen of topklinische operaties (zie ook § 2.2.2), zoals openhartoperaties, hemo-
dialyses, dotteren en in-vitrofertilisatie. 
Naast gegevens omtrent de omvang van de productie, zijn de parameterwaarden van het
COTG van verschillende producten zoals opnamen en verpleegdagen in het gegevensbestand
opgenomen. Hieruit worden productprijzen geconstrueerd voor verschillende groepen
ziektegevallen en verrichtingen. De constructie van deze prijzen komt uitgebreid aan de orde
in paragraaf 5.4.2.

5.2.3 Ingezette middelen

De ingezette middelen kunnen worden onderscheiden naar personeel, materiaal en kapitaal.
In de analyses zijn de hoeveelheden, de kosten en de prijzen van de ingezette middelen van
belang. Hierna worden de bronnen van de gehanteerde gegevens vermeld. Zie paragraaf 5.4
voor een beschrijving van de constructie van de hoeveelheids- en prijsvariabelen van de
onderscheiden ingezette middelen.

De Enquête personeelssterkte van de ziekenhuizen bevat gegevens per ziekenhuis over de
inzet van zowel voltijd- als deeltijdpersoneel, waarbij de laatste ook omgerekend is naar de
hoeveelheid personeel met een volledig dienstverband (fulltime-equivalenten ofwel fte's).
Uitgedrukt in het aantal arbeidsjaren van het desbetreffende jaar vormt dit de personeels-
sterkte. In de enquêtes is een groot aantal personeelscategorieën onderscheiden.
De Enquête jaarcijfers ziekenhuizen bevat ook gegevens over het aantal specialisten dat in de
ziekenhuizen werkzaam is, uitgesplitst naar de erkende specialismen. Zowel het aantal
specialisten in loondienst van het ziekenhuis als het aantal vrijgevestigde specialisten en het
aantal consulenten is in de enquêtes opgenomen. Daarnaast is per specialisme het aantal
specialisten, gemeten in voltijdbanen (fte’s), gegeven.
De hoeveelheid ingezet materiaal is niet rechtstreeks uit de beschikbare gegevens af te leiden,
maar wordt bepaald door de materiaalkosten te combineren met een geconstrueerde prijs van
materiaal in de ziekenhuizen. Deze prijs is gebaseerd op het prijsindexcijfer voor de gezins-
consumptie (CBS a) en kostenaandelen van verschillende materiaalcategorieën (zie § 5.5).
De Enquête investeringen vaste activa ziekenhuizen bevat gegevens met betrekking tot de
inzet van kapitaal, zoals de boekwaarde en de aanschafwaarde van de vaste activa. Deze
gegevens zijn echter voor een deel van de instellingen niet bekend. Daarnaast bevat de
Enquête jaarcijfers ziekenhuizen gegevens over het aantal operatie-, verlos-, en röntgen-
kamers en andere gegevens die met capaciteit te maken hebben.

De kosten kunnen worden afgeleid uit de Enquête financiële statistiek van de ziekenhuizen,
en worden verdeeld in kosten voor personeel, materiaal en kapitaal.
De personeelskosten bestaan uit de loonkosten, onregelmatigheidstoeslagen, sociale kosten en
overige personeelskosten.  De salarissen tijdens ziekte zijn hier ook bij de personeelskosten2

opgenomen. Ook hierbij zijn de gegevens voor een groot aantal personeelscategorieën apart
opgenomen.
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De materiële kosten bestaan uit de kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene
kosten, patiëntgebonden kosten en de terrein- en gebouwgebonden kosten.3

De kosten van kapitaal bestaan uit de afschrijvingen van de vaste activa, intrestkosten, kosten
van vernieuwingsfondsen en dotaties (schenkingen) en kosten van huur en operationele
leasing van kapitaalgoederen.  4

5.2.4 Overige gegevens

Uit de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen kan nog een aantal gegevens worden verkregen die
van belang zijn voor de analyses. De gegevens betreffen: 
- het type ziekenhuis (academisch of algemeen);
- de gezondheidsregio waarin het ziekenhuis zich bevindt;
- capaciteiten van het ziekenhuis, zoals het aantal bedden, operatie-, röntgen- en

verloskamers;
- de beheersvorm van het ziekenhuis, zoals een vereniging of een stichting; 
- de geloofsrichting van het ziekenhuis, zoals katholiek, protestants of niet-confessioneel;
- levering van diensten door of aan derden;
- het al dan niet gelieerd zijn aan een andere instelling, zoals een ander ziekenhuis of een

verpleeghuis;
- de aanwezigheid van speciale afdelingen, zoals PAAZ-afdelingen, radiotherapieafdelin-

gen en intensive care;
- het aantal opleidingsplaatsen;
- de aanwezigheid van een zogenoemde buitenpolikliniek;
- het eigen vermogen (reserve aanvaardbare kosten).

Het COTG-Vademecum (COTG a) bevat voor de jaren 1989-1995 de budgetparameters die
een rol spelen in de financiering van de ziekenhuizen. Ook gewichten voor het aggregeren
over specialismen zijn daarin opgenomen. Deze budgetparameters bepalen met de productie-
afspraken de budgetten van de ziekenhuizen.

DE CBS-publicatie Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1990 (CBS 1990)
bevat per gemeente gegevens over oppervlakte en inwoneraantal. Hieruit kan de bevolkings-
dichtheid worden afgeleid.

5.3 Het analysebestand

De enquêtes bevatten gegevens over alle ziekenhuizen in Nederland. Het gaat dan om
algemene, academische en categorale ziekenhuizen. Zoals aangegeven in paragraaf 2.1
worden in deze studie alleen de algemene en academische ziekenhuizen bestudeerd. De
enquêtes voor de categorale ziekenhuizen zijn daarom niet in het analysebestand opgenomen.

De verschillende enquêtes bevatten gegevens per ziekenhuis over de jaren 1985 tot en met
1995. Voor elk jaar afzonderlijk is bekeken welke ziekenhuizen konden worden opgenomen
in het SCP-analysebestand. Dit houdt in dat een ziekenhuis niet noodzakelijkerwijs in elk van
de jaren voorkomt. In totaal zijn er gegevens van ruim 1.800 instellingen beschikbaar.

De gegevens van ziekenhuizen waarvan de enquêtes niet voldoende zijn ingevuld, zijn
verwijderd uit het bestand. Vervolgens is gekeken of de subtotalen van de Enquête personeels-
sterkte sommeren tot het opgegeven totaal. Van de ziekenhuizen waarvoor dit niet het geval is
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en het verschil niet duidelijk aan een bepaalde personele categorie toe te rekenen valt, zijn de
gegevens eveneens verwijderd uit het bestand. Ook gegevens van de ziekenhuizen waarvoor
het aantal specialisten per specialisme niet spoort met het totaal, of het totale aantal
specialisten niet bekend is, zijn verwijderd uit het databestand. Op dezelfde wijze zijn de
verschillende kostencategorieën uit de financiële enquête gecontroleerd en zijn gegevens van
ziekenhuizen waarvan subtotalen en totalen niet sporen, uit het bestand verwijderd. Daarnaast
zijn de gegevens verwijderd van instellingen waarvan het aantal verpleegdagen of (eerste)
polibezoeken niet bekend is of niet spoort met de ingevulde subcategorieën.

De beschreven selecties leveren een bestand met gegevens van 1.299 instellingen uit verschil-
lende jaren op. Dit bestand wordt aangeduid als het 'SCP-analysebestand'. Tabel 5.1 geeft een
overzicht van de verdeling van de instellingen in het SCP-analysebestand over de elf jaren
(1985-1995) en van hun verhouding tot het totale aantal ziekenhuizen in Nederland.

Tabel 5.1 Aantal algemene en academische ziekenhuizen in de gehele sector en in het SCP-analysebestand,
1984-1995

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 totaal

gehele sector
algemene ziekenhuizen 154 143 140 133 128 122 117 113 113 111 109 1.383
academische ziekenhuizen 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 94
totaal 161 151 148 141 137 131 126 122 122 120 118 1.477

SCP-analysebestand
algemene ziekenhuizen 130 131 123 116 108 93 102 100 106 103 103 1.215
academische ziekenhuizen 4 7 7 7 8 8 7 9 9 9 9 84
totaal 134 138 130 131 116 101 109 109 115 112 112 1.299

SCP-bestand van gehele sector (in
%)

algemene ziekenhuizen 84 92 88 87 84 76 87 88 94 93 94 88
academische ziekenhuizen 57 88 88 88 89 89 78 100 100 100 100 89
totaal 83 91 88 93 85 77 87 89 94 93 95 88

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)

Uit tabel 5.1 blijkt dat in het SCP-analysebestand de gegevens van 88% van alle ziekenhuizen
zijn opgenomen. In 1990 zijn er naar verhouding van het kleinste aandeel ziekenhuizen
(77%) gegevens opgenomen, in 1995 van het grootste aandeel (95%). Het totale aantal
ziekenhuizen in het SCP-analysebestand varieert per jaar, van 138 in 1986 tot 101 in 1990,
terwijl het werkelijke aantal ziekenhuizen daalt van 161 ziekenhuizen in 1985 naar
118 ziekenhuizen in 1995.
De algemene ziekenhuizen zijn goed vertegenwoordigd in het SCP-analysebestand: het
aandeel opgenomen instellingen is gemiddeld 88%. Ook de academische ziekenhuizen zijn
goed vertegenwoordigd in het SCP-analysebestand: het aandeel opgenomen instellingen is
gemiddeld 89%. In ruim een derde van de jaren zijn zelfs alle academische ziekenhuizen in
het bestand opgenomen. Zie paragraaf 5.7 en de bijlage bij dit hoofstuk voor uitgebreidere
informatie over de representativiteit van het SCP-analysebestand.

De gegevens, beschreven in paragraaf 5.2 zijn in een aantal gevallen nog bewerkt om de
gewenste gegevens te verkrijgen. In de komende drie paragrafen worden deze bewerkingen
besproken voor de productiegegevens, de gegevens over ingezette middelen en de overige
gegevens die in de analyses worden gehanteerd.
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5.4 Productie

5.4.1 Productindicatoren

Uit de enquêtegegevens is een groot aantal indicatoren voor de productie af te leiden. Zo is het
totale aantal verpleegdagen en het aantal eerste en herhaal-polibezoeken, het aantal opnamen
en het aantal dagverplegingsdagen rechtstreeks uit de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen af te
leiden.  Ook is de productie van verpleegdagen, polibezoeken en dagopnamen voor de5

verschillende ontslagspecialismen afzonderlijk direct uit de enquêtes af te leiden. 

Naast de indeling van verpleegdagen naar ontslagspecialisme zijn twee groepen van verpleeg-
dagen apart in de enquêtegegevens opgenomen, te weten de intensive-careverpleegdagen en
de PAAZ-verpleegdagen.

De specialistische verrichtingen zijn in de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen onderverdeeld in
een groot aantal categorieën. In het analysebestand worden de volgende verrichtingen
onderscheiden:6

- röntgenonderzoeken (klinisch en poliklinisch);
- CT- en MRI-onderzoeken (klinisch en poliklinisch);
- hartkatheterisaties en PTCA’s;
- radiotherapiezittingen (klinisch en poliklinisch);
- isotopenonderzoeken (in vivo en in vitro);
- pathologisch-anatomische onderzoeken;
- laboratoriumpunten (klinisch, poliklinisch voor eigen ziekenhuis, en eerstelijnsproductie);7

- reactiveringsbehandelingen (klinisch en poliklinisch);8

- operaties (klinisch en poliklinisch, openhartoperaties, neurochirurgische operaties,
niertransplantaties);

- verlossingen (klinisch en poliklinisch);
- functieonderzoeken (klinisch en poliklinisch);
- hemodialyses.
Voor de verrichtingen die zowel klinisch als poliklinisch kunnen worden uitgevoerd, is ook
het totale aantal verrichtingen bepaald, bijvoorbeeld bij de röntgenonderzoeken, radiothera-
piezittingen en laboratoriumpunten. In sommige gevallen zijn deze klinische en poliklinische
verrichtingen niet zonder meer samen te nemen, omdat deze van een verschillende zwaarte
zijn en een verschillend beslag op de inzet van middelen hebben. In die gevallen is gebruik-
gemaakt van gewichten voor de klinische en poliklinische verrichtingen. De verhouding
tussen de gewichten per verrichting, voor alle instellingen en jaren gelijk, zijn door het NZi
afgeleid uit de COTG-tarieven per verrichting. De gewichten zijn berekend voor het jaar
1989, maar worden in het databestand toegepast op de gegevens uit alle jaren. Het gaat met
name om samenvoegen van klinische en poliklinische productie van verlossingen en functie-
onderzoeken. Ook wordt door het wegen van de productie van de afzonderlijke categorieën
met de bijbehorende COTG-gewichten een totale productie bepaald van de isotopenafdeling
(in-vivo- en in-vitro-onderzoeken) en de radiodiagnostiek (röntgen-, CT- en MRI-onder-
zoeken). 
De operaties zijn onderverdeeld in een aantal tariefgroepen, die de zwaarte van de operaties
aangeven. In het analysebestand kon van deze informatie echter geen gebruikgemaakt
worden, omdat de tariefgroepen niet in alle jaren op dezelfde manier zijn samengesteld en
veel van de gegevens ontbreken. Daarom wordt hier het ongewogen aantal operaties
gehanteerd, onderscheiden naar klinische en poliklinische operaties.
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Tot slot zijn er gegevens bekend over het aantal patiënten dat in een kalender jaar is ontslagen
en het aantal patiënten dat in die periode is overleden. Ook het aantal ontslagen of overleden
patiënten is bekend per ontslagspecialisme.

Een speciaal product van het ziekenhuis is onderzoek en opleiding. Hierover zijn in de
enquêtes geen gegevens beschikbaar. Daarom wordt hiervoor een benadering gehanteerd.
Uitgangspunt is dat specialisten primair de initiators zijn van wetenschappelijk en medisch
onderzoek. Uit hun tijdsbesteding zou daarom naar voren dienen te komen hoeveel onderzoek
in een ziekenhuis wordt uitgevoerd. De tijdsbesteding van specialisten aan onderzoek kan
worden afgeleid uit hun totale arbeidstijd minus de geschatte tijd die zij aanwenden voor de
behandeling van patiënten. Met het feit dat het uitvoeren van de topklinische operaties een
extra beslag op de specialisten legt, is in de analyse rekening gehouden. Een technische
uiteenzetting van de berekening van de variabele onderzoek is opgenomen in de bijlage bij dit
hoofdstuk (bijlage B5.1). Hier is alleen van belang dat het onderzoek van specialisten wordt
afgemeten aan de tijd die specialisten niet aan de behandeling van hun patiënten besteden.
Deze variabele meet in feite niet alleen de omvang van het onderzoek door specialisten, maar
herbergt deels ook verschillen in de intensiteit van de behandeling. Immers, wanneer een
specialist relatief veel tijd aan zijn patiënten besteedt, en dus intensieve zorg levert, zal de
onderzoeksvariabele deze extra tijd in zich opnemen en relatief hoog uitvallen.

Tot slot wordt een index geconstrueerd die de gemiddelde zorgzwaarte van de patiënten per
ziekenhuis weerspiegelt. Hierbij wordt gebruikgemaakt van principes uit de informatietheorie
(zie Butler 1995: 76-82). Toegepast op ziekenhuizen en specialismen, geeft de informatie-
theorie aan of in bepaalde ziekenhuizen een relatief groot aantal specialisten van een bepaald
specialisme werkt, gerelateerd aan zowel de omvang van het ziekenhuis als het landelijke
totaal aantal specialisten per specialisme. De gedachte is dat als een ziekenhuis een relatief
groot 'marktaandeel' heeft in een bepaald specialisme, dit ziekenhuis een meer dan gemid-
delde expertise op dit terrein heeft en dus ook de zwaarste gevallen behandelt. Met behulp van
de informatietheorie kan een gemiddelde zorgzwaarte per ziekenhuis worden geconstrueerd,
die aan ziekenhuizen met een relatief hoge concentratie van specialisten uit een specialisme
ook een hoge zorgzwaarte toekent.  
Voor elk ziekenhuis in het SCP-analysebestand wordt zo'n casemix-index geconstrueerd,
uitgaande van het aantal specialisten per specialisme, zowel in loondienst als vrijgevestigd,
gemeten in fulltime equivalenten (fte's). Een uitgebreide beschrijving van de constructie van
deze op de informatietheorie gebaseerde casemix-index wordt gegeven in de bijlage bij dit
hoofdstuk (B5.2).

5.4.2 Productprijzen

Ziektegevallen (finale productie)

Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf is het aantal ziektegevallen per ontslagspecia-
lisme als productindicator te gebruiken. Omdat het aantal specialismen te groot is voor de
analyses, worden de afzonderlijke specialismen samengevoegd tot een vijftal groepen van
ziektegevallen. De criteria op basis waarvan de indeling heeft plaatsgevonden, zijn beschre-
ven in paragraaf 6.2.1. In de onderhavige paragraaf wordt beschreven hoe voor elke groep
opbrengstprijzen worden geconstrueerd, zonder nader op de samenstelling van de groepen in
te gaan.
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Uitgangspunt van de berekeningen is dat de opbrengsten voor het ziekenhuis bepaald worden
door de budgetparameters in het financieringssysteem. Zowel in het Bredero-systeem (in
werking tot 1988) als in het FB-systeem (vanaf 1988) is per opname en per verpleegdag een
budgetparameter bekend. Met iedere patiënt die uit het ziekenhuis wordt ontslagen,
corresponderen een eerste polibezoek, een opname en een aantal verpleegdagen. De
opbrengsten van een patiënt bestaat dus uit de prijs (budgetparameter) van een eerste poli-
bezoek, de prijs (budgetparameter) van een opname en de prijs (budgetparameter) van een
verpleegdag vermenigvuldigd met de ligduur van de patiënt. 
Het aantal verpleegdagen per patiënt (de ligduur) zal per specialismegroep en per ziekenhuis
verschillen. Zo hebben bijvoorbeeld patiënten bij oogheelkunde een gemiddelde ligduur van
slechts 3 dagen, terwijl patiënten bij klinische geriatrie gemiddeld 46 dagen in een ziekenhuis
verblijven (zie tabel B6.2 voor een overzicht). Per ziekenhuis wordt daarom voor elke
specialismegroep de gemiddelde ligduur berekend. Daarnaast verschillen ook de budget-
parameters van opnamen en verpleegdagen per specialisme en grootteklasse van ziekenhui-
zen, en per specialisme. Hiermee wordt rekening gehouden in de berekeningen.
Kortom, de opbrengstprijs van een ontslagen patiënt wordt berekend door de budgetparameter
van een eerste polibezoek te verhogen met de budgetparameter van een gewogen opname in
de betreffende specialismegroep en met de gemiddelde ligduur van de desbetreffende
specialismegroep maal de budgetparameter van een verpleegdag. Zie bijlage B5.3 voor een
meer formele beschrijving van de berekeningen.
Een zesde productcategorie wordt gevormd door de dagopnamen. Voor deze groep is direct
een budgetparameter in de financieringssystematiek gegeven. Deze wordt als opbrengstprijs in
de berekeningen gehanteerd.

Verrichtingen (intermediaire productie)

Evenals bij de finale productie zijn bij de intermediaire productie geaggregeerde producten
geconstrueerd. Voor een aantal van deze producten is een productprijs te construeren. Het
gaat om de producten radiodiagnostiek, reactivering en operaties. Zie hoofdstuk 6 voor een
precieze omschrijving van deze producten.
De opbrengstprijzen van de intermediaire producten zijn afgeleid van de eerder geconstru-
eerde opbrengstprijzen per patiënt. Er wordt een relatie geschat tussen de patiëntenaantallen
en de aantallen verrichtingen. Dit betekent dat per specialismegroep wordt gekeken naar
aantal en soort verrichtingen per patiënt. We vinden dus gewichten per patiënt en per
verrichting. Met behulp van deze gewichten wordt het aantal patiënten van iedere groep 'per
verrichting' bepaald. De prijs per verrichting wordt nu berekend door de prijzen van de
patiëntengroepen te wegen met het aantal patiënten per groep dat bij de desbetreffende
verrichting hoort.  De constructie van de productprijzen voor de intermediaire productie is9

formeel uitgewerkt in bijlage B5.3.

5.5 Ingezette middelen

5.5.1 Indicatoren ingezette middelen

Personeel

Het personeel is in het SCP-analysebestand verdeeld in vier categorieën: het verplegend
personeel, het paramedisch personeel, de medisch- en sociaal-wetenschappelijke staf en het
overige personeel. Onder verplegend personeel wordt verstaan het verpleegkundig, opvoed-
kundig en verzorgend personeel. Hiertoe wordt ook het leerling-verpleegkundig, -opvoedkun-
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dig en -verzorgend personeel gerekend. Tot het paramedisch personeel behoren eveneens het
medisch en paramedisch hulppersoneel, zoals fysiotherapeuten en laboratoriumpersoneel.10

Deze groep omvat het patiëntgebonden personeel, maar niet het verplegend personeel en de
sociaal-wetenschappelijke staf. Tot de medisch- en sociaal-wetenschappelijke staf behoren de
specialisten in loondienst van het ziekenhuis. Tot het overige personeel behoren het algemeen
en administratief personeel, het 'hotel'personeel, het terrein- en gebouwgebonden personeel,
de stagiaires en het (niet-specialistische) personeel dat niet in loondienst is van het
ziekenhuis.11

De personeelssterkte is direct uit de enquête af te leiden. Zoals gezegd in paragraaf 5.2 is de
inzet van deeltijdpersoneel daarbij omgerekend naar een hoeveelheid voltijdpersoneel (fte).
De personeelssterkte wordt dus gemeten in fte’s. Door de invoering van arbeidsduurverkorting
(ADV) ligt de arbeidsduur in de jaren tot en met 1985 hoger dan de arbeidsduur in de jaren
vanaf 1985. Vanaf 1995 begint de arbeidsduur weer te stijgen. De personeelssterkte is daarom
gecorrigeerd met de contractuele arbeidsduur voor de gezondheidszorg. Deze gecorrigeerde
personeelssterkte wordt ook in de berekeningen van de prijzen gehanteerd.
De groep medisch- en sociaal-wetenschappelijke staf wordt verwijderd uit het totale personeel.
Dit wordt gedaan om de specialisten in loondienst en de zelfstandige specialisten op
gelijksoortige wijze te kunnen opnemen in de analyses. Deze groep specialisten wordt hier
niet als ingezet middel beschouwd.
Het aantal specialisten per specialisme is ook bekend, zowel in aantal als in voltijdbanen.
Daarnaast zijn de aantallen specialisten in loondienst en zelfstandige specialisten afzonderlijk
in de enquêtes opgenomen. Deze aantallen zijn echter niet eenvoudig om te rekenen naar
voltijdbanen.
Bij de berekening van de globale productiviteitsmaten in hoofdstuk 6 wordt gebruikgemaakt
van het personeelsvolume. Dit wordt berekend door de personeelskosten te corrigeren voor de
'prijsontwikkelingen' van het personeel in de ziekenhuizen (zie §5.5.2). Hierdoor worden niet
alleen de verschuivingen in aantallen personeel tot uitdrukking gebracht, maar tevens
verschuivingen in de samenstelling van het personeel. Zie voor een verdere toelichting hierop
paragraaf 6.5.

Materiaal

De ingezette hoeveelheid materiaal wordt hier indirect berekend, omdat een goede directe
maat niet voorhanden is. De hoeveelheid materiaal wordt daarom gemeten als het quotiënt
van de totale kosten van materiaal en de prijs van materiaal (zie § 5.5.2).

Kapitaal

Bij de inzet van kapitaal wordt een onderscheid gemaakt tussen kapitaal in:
- gebouwen en installaties
- medische inventaris.
Voor beide grootheden geldt dat er geen adequate volumemaatstaven in het gegevensmateriaal
beschikbaar zijn. Daarom wordt een methode ontwikkeld om de inzet van kapitaal te
benaderen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van gegevens over boekwaarde, aanschafwaarde
en afschrijvingen van kapitaal. Tevens wordt gebruikgemaakt van gegevens die aan kapitaal
gerelateerd zijn, zoals het aantal bedden, operatiekamers en dergelijke. 
De aanschafwaarde (kosten ten tijde van aanschaf) van het kapitaal geeft een eerste benade-
ring voor de inzet van kapitaal. Wanneer er zich in de loop der tijd geen veranderingen in de
prijs van kapitaalgoederen hebben voorgedaan, is de aanschafwaarde zelfs een uitermate
goede indicator. Het is immers een gewogen som van alle in de loop der tijd aangeschafte
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verschillende kapitaalgoederen, waarbij de prijzen van de verschillende kapitaalgoederen als
weegfactor worden gehanteerd. De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Prijzen van kapitaal-
goederen verschillen van jaar tot jaar. Een hoge aanschafwaarde kan dus het gevolg zijn van
een groot volume aan kapitaal, maar kan ook duiden op een situatie van hoge prijzen op het
moment van aanschaf. Met andere woorden, de opbouw van de kapitaalgoederenvoorraad in
termen van jaargangen is van groot belang voor de aanschafwaarde van het kapitaal. Over de
opbouw in jaargangen zijn echter geen gegevens bekend. De gemiddelde ouderdom van het
kapitaal is daarentegen wel af te leiden uit de boekwaarde en de afschrijvingen.

Op basis van de ouderdom kan dan vervolgens een correctie op de aanschafwaarde worden
aangebracht om het volume van kapitaal in beeld te krijgen. De vraag blijft dan echter hoe de
correctiefactor dient te worden bepaald. In Zuinig op zorg (Blank en Eggink 1996) werd bij
verpleeghuizen gebruik gemaakt van het prijsindexcijfer voor investeringen in vaste activa.
De gedachte hierachter was dat in het verleden een gebouw in zijn totaliteit is geplaatst en dat
de hiermee gemoeide investeringsbedragen (de aanschafwaarde) met het prijsindexcijfer van
het desbetreffende bouwjaar dienden te worden gecorrigeerd. Bij de ziekenhuizen is dit geen
houdbare veronderstelling vanwege de vele verbouwingen die hebben plaatsgevonden en de
fusies tussen ziekenhuizen. Daarnaast is er allerlei medische apparatuur in een ziekenhuis
aanwezig dat in de loop der jaren is aangeschaft. De kapitaalgoederenvoorraad van een
ziekenhuis is daarom meestal opgebouwd uit verschillende jaargangen. De methodiek uit
Zuinig op zorg is helemaal niet toepasbaar voor de inzet van kapitaal in medische inventaris.
De correctiefactor zal daarom moeten worden geschat.

De gemiddelde ouderdom kan als volgt worden berekend. De verhouding tussen de gecumu-
leerde afschrijvingen en de afschrijvingen in het huidige jaar geven de gemiddelde leeftijd van
de kapitaalgoederenvoorraad weer. Dit geldt alleen als er sprake is van afschrijven op basis
van historische kostprijzen. Uit de leeftijd en het waarnemingsjaar volgt het jaar waarin de
kapitaalgoederenvoorraad is aangeschaft, de zogenoemde jaargang. Dit betreft slechts een
gemiddelde. Feitelijk is de kapitaalgoederenvoorraad opgebouwd uit verschillende jaar-
gangen.
Helaas is in de enquêtes niet voor alle ziekenhuizen de aanschafwaarde van beide soorten
kapitaal bekend. Daarom wordt de inzet van kapitaal benaderd via een aantal grootheden, die
direct aan volume van kapitaal refereren. Zo is de kapitaalsinzet in termen van gebouwen en
installaties een optelsom van operatiekamers, röntgenkamers, verpleegkamers, spreekruimten,
therapieruimten en dergelijke. Tevens kan een aantal kwalitatieve componenten worden
onderscheiden, zoals de aanwezigheid van CT- of MRI-apparaten. Enkele van dit soort
gegevens zijn bekend. De volgende vraag is dan hoe deze grootheden bij elkaar kunnen
worden gevoegd tot een grootheid. Als er gegevens zouden zijn over de kosten van de bouw
van operatiekamers, röntgenkamers en dergelijke, dan zouden deze kosten kunnen worden
gehanteerd als gewichten. Maar ook dit soort gegevens zijn niet bekend. Wel is het totaal van
de kosten van kapitaal bekend, namelijk via de aanschafwaarde. Door een regressie toe te
passen van de aanschafwaarde op het aantal ruimten en dergelijke worden de gewichten
vastgesteld.

Samenvattend betekent het vorenstaande dat de aanschafwaarde van het ingezette kapitaal
samenhangt met een aantal fysieke kenmerken van het ziekenhuis, zoals het aantal operatie-
kamers en de gemiddelde ouderdom van de kapitaalgoederenvoorraad. Naast het aantal
operatiekamers en dergelijke worden nog andere kenmerken toegevoegd die als een indicatie
van kwantiteit of kwaliteit dienen. Zo is niet het aantal kamers bekend waar patiënten worden
verpleegd, maar wel het aantal bedden.
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Door middel van een regressie wordt de aanschafwaarde van kapitaal gerelateerd aan voren-
staande kenmerken. De correctiefactor voor prijsontwikkelingen kan nu worden geschat door
de jaargang op te nemen in de regressievergelijking. 
Aan de hand van de regressie kan nu voor alle ziekenhuizen het volume van de inzet van
kapitaal zowel in termen van gebouwen als in termen van medische inventaris worden
berekend. Voor de achtergrondkenmerken worden verschillende variabelen gehanteerd. Deze
zijn in bijlage B5.4 opgesomd. Ook de technische toelichting bij de berekening van de inzet
van kapitaal en de schattingsresultaten is opgenomen in bijlage B5.4.
De geschatte vergelijkingen voor de inzet van kapitaal in gebouwen en medische inventaris
worden opgedeeld in een kwantitatief en een kwalitatief deel. Bij de berekening van het
volume van kapitaal zal alleen het kwantitatieve deel worden gehanteerd. De inzet van
kapitaal in termen van gebouwen en medische inventaris wordt uiteindelijk bepaald door het
aantal operatie-, verlos- en röntgenkamers en het aantal bedden. 
In de analyses in de hoofdstukken 8 en 9 worden de beide kapitaalvolumes samengevoegd tot
een variabele die de inzet van kapitaal meet. Hiertoe worden de afzonderlijke variabelen
gewogen met de gemiddelde aandelen in de kapitaalkosten (0,8 en 0,2 respectievelijk).

5.5.2 Prijzen van ingezette middelen

De meting van de prijzen voor de ingezette middelen wordt gebaseerd op de kosten per
eenheid ingezet middel, de zogenoemde eenheidsprijs. 

De eenheidsprijs van verschillende personeelscategorieën, verplegend personeel, paramedisch
personeel en overig personeel kan direct uit de enquêtegegevens worden afgeleid.  De12

eenheidsprijzen zijn berekend door de personeelskosten van een bepaalde categorie te delen
door het aantal voor arbeidsduurverkorting gecorrigeerde arbeidsjaren van personeel in die
categorie. 

Voor de hoeveelheid ingezet materiaal in ziekenhuizen is geen natuurlijke maat voorhanden.
Daarom wordt een enigszins andere methode gekozen. In Blank en Eggink (1996: 91) wordt
voor de prijs van materiaal in verpleeghuizen de volgende methode gehanteerd. Aan de hand
van een aantal door het CBS gepubliceerde prijsindices voor de gezinsconsumptie (CBS a) is
voor materiaal een landelijk prijsindexcijfer berekend. Het betreft hier afzonderlijke prijs-
indices met betrekking tot voedingsmiddelen, verwarming en verlichting, meubelen en onder-
houd, medische verzorging, vervoer en communicatie, en ontwikkeling en ontspanning. Deze
verschillende prijsindices zijn gewogen met de kostenaandelen van de bijbehorende macro-
kostencategorieën voor de ziekenhuizen (zie ook Van den Berg 1991). Als basisjaar diende
1990. Op dit landelijke cijfer werd een correctie aangebracht om regionale prijsverschillen te
modelleren, gebaseerd op de regionale verhoudingen tussen de materiaalkosten en de
aantallen verpleegdagen en dagbehandelingsdagen. 
Hier wordt een variant op deze methode gebruikt (zie ook Goudriaan et al. 1989a: 52). De
landelijke prijsindices voor de subcategorieën van materiaal worden niet gewogen met de
macrokostenaandelen en daarna gecorrigeerd voor regionale variaties, maar worden gewogen
met de ziekenhuisspecifieke kostenaandelen. Zo ontstaat een prijsindex voor materiaal die
verschilt per ziekenhuis. Deze prijsindex weerspiegelt alleen verschillen in de prijzen tussen
ziekenhuizen en geeft geen absoluut niveau van de prijs van materiaal. Dit is in de analyses
echter niet van belang.

De prijs van kapitaal hoeft niet te worden berekend, aangezien kapitaal in de analyse als vast
ingezet middel wordt gehanteerd. Alleen het volume van kapitaal zal in de analyses worden
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opgenomen. Een prijs is echter af te leiden door de kapitaalkosten te delen door het volume
van kapitaal, berekend zoals dat in paragraaf 5.2.1 is uiteengezet.

Naast prijsontwikkelingen in de loop der tijd bestaan er ook tussen verschillende regio's
structureel verschillen in prijzen voor ingezette middelen. Bekend zijn bijvoorbeeld de
verschillen in kosten van huisvesting (onder meer door verschillen in grondprijzen). Er
bestaan ook verschillen in de prijs van arbeid als gevolg van regionale verschillen in schaarste
op de arbeidsmarkt.
Daarom wordt hier voor de verschillende personeelscategorieën en voor materiaal een prijs
geconstrueerd die rekening houdt met verschillen tussen de diverse jaren en de diverse regio's.
Dit wordt gedaan middels een regressievergelijking die de relatie weergeeft tussen de
eenheidsprijs en het jaar, de regio en eventuele andere kenmerken die verschillen in schaarste
op factormarkten weerspiegelen. Op basis van de schattingen wordt de prijs 'voorspeld'. In
bijlage B5.5 wordt de gehanteerde procedure nader beschreven, en worden de resultaten van
de schattingen besproken.

5.6 Overige gegevens

Een belangrijk kenmerk van de ziekenhuizen is het type. In deze studie zijn algemene en
academische ziekenhuizen opgenomen. 
Ook de grootteklasse, gemeten in het aantal erkende bedden, is van belang. Hier is gekozen
voor een indeling in kleine ziekenhuizen (minder dan 300 bedden), middelgrote ziekenhuizen
(300 tot 600 bedden) en grote ziekenhuizen (meer dan 600 bedden).
Voor de ziekenhuizen worden zeven beheersvormen onderscheiden: een vereniging, een
stichting, een kerkgenootschap, de gemeente, een b3-stichting,  een beheersvorm volgens een13

wettelijke of gemeentelijke regeling, en andere semi-publiekrechtelijke beheersvormen. De
beheersvorm kan een verklaring zijn van kostenverschillen tussen ziekenhuizen. Gedacht kan
worden aan verschillen in pensioenregelingen tussen publieke en niet-publieke instellingen.
De beheersvorm is voor elk jaar bekend, behalve voor 1987. Er mag worden aangenomen dat
de beheersvorm in één jaar niet zal veranderen; daarom is voor het jaar 1987 de beheersvorm
gehanteerd zoals deze geldt in een nabijgelegen jaar. 
De geloofsrichting van de instellingen en de eventuele combinatie met een verpleeghuis of een
ander ziekenhuis worden rechtstreeks in het bestand aangegeven. 
De concentratie van de ziekenhuizen in de verschillende regio's kan worden gemeten. Hiertoe
is per regio een zogenoemde Herfindahl-index berekend (zie Blank en Eggink 1996;
Sleuwaegen et al. 1989; Kwoka 1985). Alle ziekenhuizen in dezelfde regio krijgen dezelfde
Herfindahl-index; deze wordt berekend in termen van het aantal instellingen. De resulterende
Herfindahl-index is lager naarmate het aantal ziekenhuizen in een regio hoger is.  De index14

is berekend voor de algemene en academische ziekenhuizen tezamen.15

De faciliteiten van de ziekenhuizen kunnen worden weergegeven aan de hand van de
aanwezigheid van speciale afdelingen. Uit de Enquête jaarcijfers zijn gegevens af te leiden
over de aanwezigheid van afdelingen voor intensive care, PAAZ, EHBO en traumatologie,
radiotherapie, isotopenonderzoek, reactiveringsafdelingen, laboratoria en buitenpoliklinieken. 

Vorenstaande gegevens zijn alle direct uit de Enquête jaarcijfers af te leiden. Uit de Enquête
financiële statistiek is tevens de omvang van de kosten van de uitbestedingen en van de
opbrengsten van de inbestedingen (activiteiten voor derden) afgeleid. Beide worden uitgedrukt
in percentages van de variabele kosten. Voor de jaren 1991-1993 is de omvang van het eigen
vermogen van de ziekenhuizen, de zogenoemde reserve aanvaardbare kosten, af te leiden.
Tevens is aan de hand van gegevens uit de jaarlijkse NZi-publicatie Instellingen van
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intramurale gezondheidszorg (NZi e) aangegeven welke ziekenhuizen deelnemen aan een
fusie. Hierbij is aangegeven welke ziekenhuizen het navolgende jaar door fusie opgaan in een
ander ziekenhuis, en welke ziekenhuizen het afgelopen jaar uit een fusie zijn ontstaan.
Voor iedere gemeente waarin zich een ziekenhuis bevindt, is de bevolkingsdichtheid
toegevoegd aan het SCP-analysebestand. De CBS-publicatie Bevolking der gemeenten van
Nederland op 1 januari 1990 (CBS 1990) bevat per gemeente gegevens over oppervlakte en
inwoneraantal. De bevolkingsdichtheid behorende bij het ziekenhuis wordt nu gedefinieerd
als het aantal inwoners per km  in de desbetreffende regio. Dit gegeven wordt gehanteerd bij2

de berekening van de prijzen van de ingezette middelen zoals beschreven in paragraaf 5.5.2.

5.7 Representativiteit analysebestand

Om de representativiteit van het SCP-analysebestand te bestuderen, is voor elk van de jaren
1985-1995 een vergelijking gemaakt van een aantal gegevens in het SCP-analysebestand en
gegevens over de gehele sector zoals verstrekt door het NZi. Daarbij wordt het aantal
algemene en academische ziekenhuizen apart weergegeven. De algemene ziekenhuizen
worden onderverdeeld in drie grootteklassen: kleine, middelkleine en grote ziekenhuizen met
respectievelijk minder dan 300, 300-599 en 600 erkende bedden of meer. Vervolgens worden
het gemiddelde aantal verpleegdagen, dagopnamen en polibezoeken, de gemiddelde
personeelssterkte, het gemiddelde aantal specialisten en de gemiddelde kosten per ziekenhuis
gegeven.

In tabel 5.2 wordt de vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector voor het
jaar 1995 weergegeven. Een overzicht voor alle jaren is gegeven in de bijlage bij dit hoofdstuk
(B5.6).

Tabel 5.2 geeft, evenals tabel 5.1, aan dat 112 van de 118 ziekenhuizen in het SCP-analyse-
bestand zijn opgenomen, een dekkingsgraad van ongeveer 95%. Ook de verdeling van de
ziekenhuizen over de verschillende grootteklassen in het SCP-bestand spoort goed met de
werkelijke verdeling.
De gemiddelde productie per ziekenhuis, weergegeven door het gemiddelde aantal verpleeg-
dagen, dagopnamen en polibezoeken, in het SCP-analysebestand verschilt niet meer dan 2%
van de gemiddelde productie in de gehele sector, zoals gemeten door het NZi.
De gemiddelde personeelssterkte in het SCP-bestand wijkt ongeveer 2% af van de werkelijk-
heid. Het gemiddelde aantal specialisten in het SCP-analysebestand wijkt hoogstens 3% af
van het gemiddelde in de gehele sector.
De personeelskosten voor de algemene ziekenhuizen in het SCP-bestand sporen goed met de
werkelijke personeelskosten, de afwijking bedraagt ongeveer 3%. Bij de academische zieken-
huizen is het verschil veel groter: de gemiddelde personeelskosten zijn in het bestand
ongeveer 8% hoger dan in werkelijkheid. Dit wordt wellicht veroorzaakt door het verwijderen
van de groep medisch- en sociaal-wetenschappelijke staf (de specialisten in loondienst) uit het
personeelsbestand. De kosten van deze groep zijn waarschijnlijk in het SCP-analysebestand
onderschat. Echter, het verschil in personeelskosten heeft weinig invloed op de gemiddelde
personeelskosten voor alle ziekenhuizen tezamen. Tot slot geven ook de totale kosten in het
bestand een goed beeld van de totale kosten in de gehele sector. Bij de academische zieken-
huizen worden deze kosten weer overschat, door de overschatting van de personele kosten.
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Tabel 5.2 Vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector, 1995
SCP NZi

ziekenhuizen 112 118
algemene ziekenhuizen 103 109

klein (in %) 25 27a

middelklein (in %) 51 50a

groot (in %) 24 23a

academische ziekenhuizen 9 9

verpleegdagen (gemiddeld) 126.300 124.300
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 117.400 115.800
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 227.700 228.200

dagopnamen (gemiddeld) 5.300 5.200
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 5.200 5.100
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 6.000 5.900

polibezoeken (gemiddeld) 191.200 189.300
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 181.900 180.300
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 297.700 297.700

personeelssterkte in fte’s (gemiddeld) 1.059 1.042
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 897 888
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 2.913 2.914

aantal specialisten in fte’s (gemiddeld) 125 121
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 84 82
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 587 587

personeelskosten (gemiddeld x mln. gld.) 76 74
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 61 61
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 245 226

totale kosten (gemiddeld x mln. gld.) 136 131
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 111 108
academische ziekenhuizen (gemiddeld) 427 410

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)   

Ook wat de overige jaren betreft zijn de verschillen in de kenmerken tussen het SCP-analyse-
bestand en de gehele sector vrij klein. Bij de productievariabelen zijn de verschillen wat groter
dan de hiervoor gepresenteerde verschillen in 1995, maar ook hier zijn de verschillen over het
algemeen beperkt. Geconcludeerd kan worden dat het SCP-analysebestand een representatief
geheel vormt voor de totale ziekenhuissector, waarbij een groot gedeelte (ongeveer 88%) van
de sector in het SCP-analysebestand vertegenwoordigd is.
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PAAZ staat voor psychiatrische afdeling in algemeen of academisch ziekenhuis.1

Overige personeelskosten betreffen bijvoorbeeld kosten voor werving en selectie, kosten voor opleiding en2

kosten voor de voorgeschreven kleding.
De andere hotelmatige kosten omvatten onder andere de kosten van huishouding, inrichting en vervoer. Onder3

algemene kosten vallen bijvoorbeeld kosten van administratie en registratie, communicatie, audiovisuele
apparatuur en verzekeringen. Patiëntgebonden kosten zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen, andere
behandelingsfuncties, onderzoeksfuncties en psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties. Terrein- en
gebouwgebonden kosten bestaan onder meer uit kosten van onderhoud en de energiekosten.
Vaste activa omvatten onder meer gebouwen, installaties (zoals medische apparatuur), voorzieningen aan4

terreinen, inventarissen en de immateriële vaste activa. 
Vanwege een wijziging in de definitie van het begrip 'eerste polikliniekbezoek' (NZr 1991) moeten de aantallen5

polibezoeken worden gecorrigeerd om een consistente reeks te verkrijgen. Omdat de polibezoeken in deze
studie verder geen rol spelen, wordt hier niet nader op ingegaan.
De volgende afkortingen worden gehanteerd: CT = computertomografie, MRI = magnetic resonance imaging,6

PTCA = percutane transluminale coronaire angioplastiek (dottermethode).
Vanaf 1995 wordt de productie van de laboratoria gemeten in verrichtingen in plaats van in zogenoemde7

spaanderpunten of laboratoriumpunten. Echter, voor 1995 is ook het aantal laboratoriumpunten bekend.
Daarom is de laboratoriumproductie voor de gehele periode gemeten in laboratoriumpunten. In de
berekeningen zijn de onderzoeken in het pathologisch-anatomisch laboratorium omgerekend naar aantallen
laboratoriumpunten door middel van het gemiddelde aantal laboratoriumpunten per laboratoriumonderzoek in
1995.
Onder reactivering zijn de volgende therapieën samengenomen: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,8

Cesar-therapie, looptherapie, elektrotherapie en geluidsstimulatie.
De kosten van de verpleegdagen worden uit de productprijzen voor de verschillende patiëntengroepen9

verwijderd. Immers, de prijs van een verpleegdag is al bekend.
Tot het medisch en paramedisch hulppersoneel behoren het therapeutisch en radiologisch personeel, het10

apotheekpersoneel en het laboratoriumpersoneel.
 Onder 'hotel'personeel wordt verstaan het productiepersoneel, het distributiepersoneel, het huishoudelijk11

personeel en het dienstverleningspersoneel.
 In feite is voor de berekening van de prijs van verplegend personeel een onderscheid gemaakt tussen12

gediplomeerd en leerling-verplegend personeel. Uit de berekende prijzen is de prijs voor het verplegend
personeel als geheel afgeleid door te wegen met de personeelsaandelen per ziekenhuis gemeten in voltijdbanen.
Een b3-stichting is een tussenvorm tussen een gemeentelijke instelling en een stichting.13

De Herfindahl-index wordt berekend uitgaande van het aantal ziekenhuizen in de regio, zeg n. De14

Herfindahl-index is dan gedefinieerd als (1/n) .2

De Herfindahl-index is berekend voordat er selecties op het bronbestand zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt in de15

concentratiemaat ook rekening gehouden met de algemene en academische ziekenhuizen die onvoldoende
gegevens hebben verstrekt om in de analyses gebruikt te kunnen worden. 

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 5

B5.1 De variabele onderzoek

Zoals aangegeven in paragraaf 5.4.1 hangt het aantal voltijdequivalenten van specialisten dat
gemoeid is met patiëntenzorg, samen met de aantallen patiënten uit de verschillende
patiëntencategorieën. De onderscheiden patiëntencategorieën komen in paragraaf 6.2
uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal topklinische
operaties (hart-, nier- en neurochirurgische operaties), waarmee extra tijd van specialisten
gemoeid is, en de mate van specialisatie in het ziekenhuis. Deze laatste variabele wordt
weergegeven door de zogenoemde casemix-index. De constructie van deze index wordt
uiteengezet in bijlage B5.2. Verder kunnen in ieder ziekenhuis afzonderlijk door bijzondere
omstandigheden of door meetfouten nog afwijkingen van dit aantal optreden. Het verschil
tussen het werkelijke aantal voltijdequivalenten en het met patiëntenzorg gemoeide aantal is
een benadering van de overige activiteiten van specialisten. Deze activiteiten worden verder
aangeduid als 'onderzoek'. Hiertoe zullen echter ook andere componenten behoren, zoals
opleiding en bestuurlijke taken.

De (minimaal) benodigde tijd voor behandeling van een patiënt volgt uit de volgende
vergelijking:

waarbij:

fte  = voltijdequivalenten van specialisten gemoeid met patiëntenzorgpat

top = aantal topklinische operaties
pat  = patiënten van categorie i (zie tabel 6.2 voor een nadere aanduiding van dei

categorieën)
cmi = casemix-index (mate van specialisatie van het ziekenhuis, zie bijlage B5.2)
v = geschatte meetfout en andere statistische afwijkingen.

Vergelijking (B5.2) komt tot stand door een regressie toe te passen. Om te controleren of
specialisten in de loop der jaren steeds meer (of minder) tijd aan hun patiënten besteden, is in
een extra analyse een trendvariable aan vergelijking (B5.2) toegevoegd. Deze bleek geen
significant effect te hebben. Bij het berekenen van de onderzoeksvariabele zoals deze in het
SCP-analysebestand is opgenomen, is daarom met deze trend geen rekening gehouden.
Om hieruit de onderzoeksvariabele te berekenen (dus de tijd die niet aan de patiënten wordt
besteed) is gebruik gemaakt van een speciale techniek, die bekend staat als stochastic frontier
analysis. Zie voor een technische uiteenzetting van deze methode Aigner et al. (1997) en
Jondrow et al. (1982).
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(B5.3)

B5.2 Informatietheorie en de casemix-index

Deze paragraaf is gebaseerd op Butler (1995: 76-82). Neem aan dat er in totaal I ziekenhuizen
zijn, J specialismen en N specialisten. Het aantal specialisten in ziekenhuis i en in specialisme
j wordt aangeduid als n . Het totale aantal specialisten in ziekenhuis i wordt weergegeven alsij

N  en het totale aantal specialisten in specialisme j als N . In schematische vorm levert dit:iB Bj

specialisme

1 2 .... j .... J

1 n n .... n .... n N11 11 1j 1J 1B

2 n n .... n .... n N21 21 2j 2J 2B

! ! ! ! ! !

ziekenhuis i n n .... n .... n Nii ii ij iJ iB

! ! ! ! ! !

I n n .... n .... n NI1 I1 Ij IJ IB

N N .... N .... N N.1 .2 .j .J

Definieer nu p  als het aandeel van de specialisten in ziekenhuis i dat in specialisme j valt, enij

q  als het aandeel van de specialisten in specialisme j dat in ziekenhuis i werkt. Inij

formulevorm:

Analoog hieraan wordt gedefinieerd p  als het aandeel van de specialisten dat in ziekenhuis ii

werkt, en q  als het aandeel van de specialisten dat in specialisme j valt. In formulevorm:j
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(B5.6)

Hieruit is voor specialisme j de volgende informatiemaat af te leiden:

H  geeft nu de verwachte informatie van de verdeling van de specialisten in specialisme j overj

de ziekenhuizen. Deze maat houdt ook rekening met het aantal specialisten per ziekenhuis,
door niet uit te gaan van een gelijke verdeling van specialisten over alle ziekenhuizen (1/I)
maar van het aandeel specialisten per ziekenhuis p . Wanneer in alle ziekenhuizen het aandeeli

specialisten van type j gelijk is, dan is H  gelijk aan 0. Hoe schever de verdeling van dej

specialisten van type j over de ziekenhuizen, dus hoe groter de concentratie bij een paar
ziekenhuizen, hoe groter de waarde van H  zal zijn. j

Onder de veronderstelling dat een grotere complexiteit van de ziektegevallen gepaard gaat
met een grotere concentratie van specialisten, levert deze informatiemaat een maat voor de
complexiteit (zorgzwaarte) van ziektegevallen in specialisme j.

De informatiemaat wordt als volgt gestandaardiseerd tot een gemiddelde 1 over alle
specialismen:

Deze gestandaardiseerde informatiemaat is nu te hanteren als gewichten voor de verschillende
specialismen. De casemix-maat (CM ) die hieruit voortvloeit, is dan per ziekenhuisi

gedefinieerd als de gewogen som van het aantal specialisten per specialisme:

Deze casemix-index is berekend voor elk ziekenhuis in het SCP-analysebestand, op basis van
het aantal specialisten, zowel in loondienst als vrijgevestigd, gemeten in fulltime-equivalenten
(fte's).

B5.3 Productprijzen

Ziektegevallen (finale productie)

Bij de finale productie wordt per groep van specialismen zoals samengenomen in hoofdstuk 6
een productprijs per ziektegeval geconstrueerd aan de hand van de gemiddelde ligduur van
ziektegevallen in die specialismegroep, en de budgetparameters van opnamen, verpleegdagen
en eerste polibezoeken. De budgetparameter die bij de opname hoort, correspondeert met
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zogenoemde gewogen opnamen. Bij ieder specialisme hoort een gewicht dat de zwaarte van
het specialisme aangeeft (zie hoofdstuk 2). Door deze gewichten toe te passen op de opnamen
per specialisme wordt het aantal gewogen opnamen geconstrueerd. Het gemiddelde gewicht
per opname wordt hieruit afgeleid. De budgetparameter van een opname wordt met dit
gemiddelde gewicht gecorrigeerd.
In formulevorm wordt de opbrengstprijs voor een ziektegeval uit specialismegroep i gegeven
door:

waarbij:
pz = opbrengstprijs per ziektegeval uit specialismegroep ii

bp = budgetparameter van een eerste polibezoekepb

gewopn = gemiddelde opnamegewicht per ziektegeval in specialismegroep ii

bp = budgetparameter van een opnameopn

ligduur = gemiddelde ligduur per ziektegeval uit specialismegroep ii

bp = budgetparameter van een verpleegdag.vpd

Voor dagopnamen kan de bijbehorende budgetparameter direct als opbrengstprijs worden
gehanteerd.

Verrichtingen (intermediaire productie)

Er wordt een relatie geschat tussen de aantallen ziektegevallen en de aantallen verrichtingen.
We vinden dus gewichten per ziektegeval en verrichting, in formulevorm:

waarbij:
z = ziektegevallen per specialismegroep ii

v = aantal verrichtingen per verrichtingengroep jj

a = aantal verrichtingen van type j per ziektegeval van specialismegroep i.ij

Met behulp van deze gewichten wordt het aantal ziektegevallen per verrichting bepaald. De
prijs per verrichting wordt nu berekend door de prijzen van de ziektegevallengroepen te
wegen met het aantal ziektegevallen per groep dat bij de desbetreffende verrichting hoort. In
formulevorm levert dit:

waarbij:
pz = opbrengstprijs per ziektegeval uit specialismegroep ii

pv = opbrengstprijs per verrichting uit verrichtingengroep j.j
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Dit is gedaan voor de verrichtingen radiodiagnostiek, reactivering en klinische operaties
nadat deze geaggregeerd zijn zoals beschreven in paragraaf 6.2.1. De opbrengstprijs van een
verpleegdag en een dagopname kan direct uit het analysebestand worden afgeleid, omdat voor
deze indicatoren budgetparameters gegeven zijn.

B5.4 Modellering en schatting van de inzet van kapitaal

Deze paragraaf geeft de schattingsresultaten weer van het model dat gehanteerd wordt om de
inzet van kapitaal te berekenen. Voor zowel de gebouwen en installaties als de medische
inventaris is de volgende regressievergelijking gebruikt:

waarbij:
aw = aanschafwaarde
a = kapitaalindicator of achtergrondkenmerk ii

jg = (gemiddelde) jaargang van kapitaalgoederenvoorraad is gelijk aan l.l

De parameters (  zijn in feite prijsindexcijfers (of correctiefactoren) voor kapitaal met eenl

(gemiddelde) jaargang l. Hiermee zijn prijs- en volumecomponenten in de aanschafwaarde
van kapitaal van elkaar gescheiden. Het eerste deel van de regressievergelijking (5.10) kan
dan worden gebruikt om het volume van de inzet van kapitaal te schatten. 

De gemiddelde jaargang van de kapitaalgoederenvoorraad is hierbij gedefinieerd als:

waarbij:
jr = jaar van waarneming
gaf = gecumuleerde afschrijvingen
af = afschrijvingen in het huidige jaar.

De aanschafwaarde bestaat uit een kwalitatieve component, een kwantitatieve component en
een tijdscomponent. Deze relatie van de drie componenten met de achtergrondkenmerken
wordt tezamen geschat. Vervolgens wordt de inzet van kapitaal berekend door de
kwantitatieve component van de aanschafwaarde te voorspellen.

Voor de achtergrondkenmerken zijn de volgende variabelen gehanteerd:
kwantitatieve component:
1. aantal operatiekamers
2. aantal verloskamers
3. aantal röntgenkamers
4. aantal bedden.
kwalitatieve component:
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1. aanwezigheid afdeling EHBO
2. aanwezigheid afdeling fysiotherapie
3. aanwezigheid afdeling hemodialyse
4. aanwezigheid afdeling hartkatheterisatie
5. aanwezigheid isotopenafdeling
6. aanwezigheid MRI-scan
7. aanwezigheid CT-scan
8. aanwezigheid afdeling PAAZ
9. aanwezigheid afdeling radiotherapie
10. aanwezigheid afdeling traumatologie
11. type ziekenhuis
12. aantal topklinische operaties.

Voor de indeling in jaargangen is bij de modellering voor de gebouwen en installaties
uitgegaan van driejaarsperiodes met als startjaar 1969, en voor de medische inventaris van
tweejaarsperiodes met als startjaar 1974. De oorspronkelijk uitgevoerde regressie bevatte alle
vorengenoemde achtergrondkenmerken. Vervolgens zijn de niet-significante variabelen uit de
regressievergelijking verwijderd. Uiteindelijk werd een model geschat met een beperkt aantal
variabelen.
De resultaten van de analyse van kapitaal in gebouwen en installaties zijn verwerkt in
tabel B5.1.
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Tabel B5.1 Schattingsresultaten relatie aanschafwaarde gebouwen en installaties en fysieke kenmerken en
jaargangen

schatting standaardfout

kwantiteit
operatiekamers 0,31 0,07
verloskamers 0,07 0,06
röntgenkamers 0,25 0,06
bedden 0,72 0,09

kwaliteit
EHBO-afdeling 0,44 0,07
CT-apparaat 0,08 0,03
radiotherapieafdeling 0,14 0,05
type 0,28 0,09

jaargang
< 1969 1,00 (referentie)
1969-1971 0,99 0,15
1972-1974 1,09 0,13
1975-1977 1,19 0,12
1978-1980 1,29 0,13
1981-1983 1,34 0,13
1984-1986 1,45 0,13
1987-1989 1,50 0,14
1990-1995 1,48 0,18

R 0,672

Bron: SCP op basis van NZi-enquête

Tabel B5.1 geeft aan dat het volume (kwantiteit) van de inzet van gebouwen en installaties
volgt uit het aantal operatie-, verlos- en röntgenkamers en het aantal bedden. De kwalitatieve
component wordt bepaald door de aanwezigheid van een EHBO- of radiotherapieafdeling, een
CT-apparaat en het type ziekenhuis (academisch of algemeen). Uit de resultaten blijkt
bovendien hoe relatief bescheiden het effect van het aantal bedden, een dikwijls gehanteerde
benadering, is op het volume van kapitaal. Een groei van 1% van het aantal bedden leidt tot
0,72% groei van de inzet van kapitaal. Een groei van het aantal operatie-, verlos- en röntgen-
kamers met 1% draagt voor respectievelijk 0,31%, 0,07% en 0,25% bij aan de groei van de
inzet van kapitaal. Extra ruimte is er nodig als het ziekenhuis beschikt over een EHBO-
afdeling, CT-apparaat of een afdeling voor radiotherapie. Ook hebben de academische zieken-
huizen meer ruimte nodig dan de algemene ziekenhuizen, gecorrigeerd voor de capaciteit
gemeten in bedden, operatiekamers enzovoort.
De schattingen van de coëfficiënten van de jaargangen laten zien dat de prijs van kapitaal in
de loop der tijd gestaag is gestegen. Zo blijken de prijzen van kapitaal na 1990 ongeveer 50%
hoger te liggen dan vóór 1969. De standaardfouten van deze schattingen zijn niet echt klein te
noemen. Zo blijkt de prijs van kapitaal in de periode 1975-1977 19% hoger te liggen dan in
de periode vóór 1969. De standaardfout bedraagt echter 0,12. Dit betekent dat de geschatte
coëfficiënt niet significant van 1 verschilt bij een betrouwbaarheidsmarge van 95%. Ofwel, de
uitspraak dat de prijs van kapitaal in 1975-1977 hoger is dan vóór 1969 heeft geen grote
statistische betrouwbaarheid. Het eerdergenoemde feit dat een gemiddelde jaargang wordt
gehanteerd in plaats van de feitelijke jaargangen is hier debet aan. Instellingen met eenzelfde
gemiddelde jaargang kunnen toch een geheel verschillende jaargangenopbouw hebben.
Het gehanteerde model heeft een verklaarde variantie van bijna 70%. Dit is toch een redelijke
verklaringsgraad voor de aanschafwaarde van gebouwen en installaties. Bovendien is te
verwachten dat het niet verklaarde deel van de variantie voor een groot deel toe te schrijven is
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aan de 'matige' correctie voor de prijscomponent. Het volumedeel van de aanschafwaarde
wordt daarom redelijk goed beschreven door de genoemde variabelen.
In tabel B5.2 zijn de schattingsresultaten voor het model voor de medische inventaris
opgenomen.

Tabel B5.2 Schattingsresultaten relatie aanschafwaarde medische inventaris en kenmerken en jaargangen

schatting standaardfout

kwantiteit
operatiekamers 0,35 0,06
verloskamers 0,13 0,05
röntgenkamers 0,28 0,05
bedden 0,64 0,07

kwaliteit
EHBO-afdeling 0,13 0,05
CT-apparaat 0,22 0,03
type 0,59 0,07

jaargang
<1974 1,00 (referentie)
1975-1976 0,69 0,20
1977-1978 0,73 0,18
1979-1980 0,58 0,18
1981-1982 0,61 0,18
1983-1984 0,78 0,18
1985-1986 0,81 0,18
1987-1988 0,79 0,18
1989-1990 0,84 0,18
1991-1995 0,16 0,09

R 0,762

Bron: SCP op basis van NZi-enquête

Tabel B5.2 geeft aan dat de aanschafwaarde van medische inventaris kan worden beschreven
met het aantal operatie-, verlos -en röntgenkamers, het aantal bedden, en de kwaliteit door de
aanwezigheid van een EHBO-afdeling, een CT-apparaat en het type ziekenhuis.
Vanzelfsprekend geldt dat operatie-, verlos- en röntgenkamers uitgerust zijn met allerlei
apparatuur, die tot de medische inventaris worden gerekend. Bedden maken zelf ook deel uit
van de medische inventaris. Ook hier geldt dat een EHBO-afdeling naast het extra ruimte-
beslag, ook een extra inzet van medische inventaris vergt. Aangezien een CT-apparaat een
forse investering vergt, is het niet vreemd dat deze variabele ook bij de verklaring van de inzet
van kapitaal in medische inventaris een rol speelt.
De geschatte prijzen voor de verschillende (gemiddelde) jaargangen laten in de loop der tijd
een grillig patroon zien. Uiteindelijk geldt na 1991 ten opzichte van vóór 1974 een daling van
ruim 30%. Deze prijsstijging is echter niet significant verschillend van 1, zodat de statistische
betrouwbaarheid hiervan niet erg groot is. Ondanks de geringe bijdrage van de jaargangen
aan de verklaring van de aanschafwaarde van medische inventaris is, de verklaarde variantie
voor het totale model niettemin groot (80%). Dit betekent dat de eerdergenoemde volume-
grootheden een grote mate van verklaringskracht hebben.  
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(B5.12)

(B5.13)

B5.5 Modellering en schattingresultaten prijsindexcijfers

In deze bijlage wordt de modellering van de prijsindices voor de ingezette middelen uiteen-
gezet. De meting van de prijzen voor de ingezette middelen wordt gebaseerd op verschillen in
de kosten per eenheid ingezet middel tussen de verschillende jaren en de verschillende regio's.
Tevens wordt de bevolkingsdichtheid in de gemeente van het ziekenhuis opgenomen om de
schaarste van de factoren te meten. Eerst wordt hier een algemeen model afgeleid voor de
berekening van de prijs van een willekeurig ingezet middel. Na deze uiteenzetting worden de
schattingen gepresenteerd voor de onderscheiden ingezette middelen.

De kosten per eenheid ingezet middel vormen het uitgangspunt in dit model. De kosten per
eenheid ingezet middel voor een ziekenhuis worden bepaald door de prijsontwikkeling in de
tijd en de regionale prijscomponent. Er wordt verondersteld dat het gemiddelde van dit
(prijs)indexcijfer over alle instellingen gelijk is aan 1 en dat grote afwijkingen naar boven ten
opzichte van dit gemiddelde iets frequenter voorkomen dan grote afwijkingen naar beneden,
omdat er een minimum aan de kwaliteit van personeel gesteld is. De kosten per eenheid
ingezet middel voor een willekeurig ziekenhuis kunnen derhalve worden geschreven als het
product van een constante, bijvoorbeeld de prijs in het basisjaar in een bepaalde referentie-
regio, de prijsindex voor de tijd, de prijsindex voor de regio en de index voor de bevolkings-
dichtheid en een ziekenhuisspecifieke restterm:

waarbij:
U = kosten per eenheid ingezet middel (unit value)i

k = constante
" = prijsindex voor de tijdt

" = prijsindex voor de regior

" = index voor de bevolkingsdichtheidi

e = ziekenhuisspecifieke restterm.i

Voor een willekeurige instelling i op een bepaald tijdstip t en in een bepaalde regio r geldt dat
de prijsindices voor de tijd en de regio te schrijven zijn als:
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(B5.14)

(B5.15)

(B5.16)

(B5.17)

waarbij:

De index voor de bevolkingsdichtheid is gedefinieerd als:

De prijsvariatie die samenhangt met de keuzes van het management - de endogene
instellingsspecifieke prijsvariatie - wordt opgevat als een restterm, die aan de gangbare
veronderstellingen voor de methode van kleinste kwadraten voldoet. 

Deze vorm voor de verdeling van de restterm is in overeenstemming met de eerder gemaakte
veronderstelling over de scheefheid van de verdeling van de prijsindexcijfers over alle instel-
lingen.
Schatting op basis van de gegevens van de individuele ziekenhuizen geeft vervolgens de
gewenste prijsindexcijfers. Voor de ziekenhuizen in het bestand zijn de prijsindexcijfers
geschat voor de volgende categorieën van ingezette middelen:
- gediplomeerd verplegend personeel
- leerling-verplegend personeel
- paramedisch personeel
- overig personeel
- materiaal.

In de analyses zal ook gebruik gemaakt worden van de prijzen voor het personeel als totaal en
voor het verplegend personeel (gediplomeerd en leerling) als totaal. De prijzen voor deze
personeelscategorieën worden afgeleid uit de geschatte prijzen van de subgroepen, waarbij
wordt gewogen met de personeelsaandelen van de subgroepen. Voor verplegend personeel
levert dit de volgende formulering:
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waarbij:
wpv = prijs verplegend personeel
wpd = prijs gediplomeerd verplegend personeel
wpl = prijs leerling-verplegend personeel
pv = aantal verplegend personeel (in fte’s)
pd = aantal gediplomeerd verplegend personeel (in fte’s)
pl = aantal leerling-verplegend personeel (in fte’s).

Voor het totale personeel wordt een analoge berekeningsmethode gehanteerd.

Zoals aangegeven in paragraaf 5.5.2 zijn de kosten per eenheid product voor de vier
categorieën personeel berekend door de verschillende soorten kosten te delen door het
bijbehorende aantal voor arbeidsduurverkorting gecorrigeerde arbeidsjaren. De prijs per
eenheid materiaal is berekend als een prijsindexcijfer gebaseerd op het CBS-prijsindexcijfer
voor de gezinsconsumptie. De schattingen hebben betrekking op gegevens over de periode
1985-1995. Voor de regio's is gebruik gemaakt van de gangbare indeling in gezondheids-
regio's.
Tabel B5.3 geeft de geschatte prijsindexcijfers voor de vijf ingezette middelen en de t-
waarden. 

In de analyses van hoofdstukken 8 en 9 worden de categorieën 'gediplomeerd' en 'leerling-
verplegend personeel' samengevoegd tot de categorie 'verplegend personeel'. De prijs van
verplegend personeel wordt berekend door de prijzen van gediplomeerd en leerling-verple-
gend personeel te wegen met de verhouding van de personeelssterkte ven beide categorieën.
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Tabel B5.3 Schattingen prijsindexcijfers, 1985-1995

gediplomeerd leerling-
verplegend verplegend paramedisch overig personeel materiaal
personeel personeel personeel

schatting g g g g t-waarde
t-waarde t-waarde t-waarde t-waarde

a
schattin schattin schattin schattin

a a a a

constante 10,86 1.204,5 10,47 514,0 10,83 783,3 10,79 553,9 4,54 3.909,0

1985 e e e e
referentie referenti referenti referenti referenti

1986 0,09 12,9 0,01 0,6 0,06 6,0 0,11 7,1 0,00 0,7
1987 0,12 16,1 0,01 0,9 0,08 7,4 0,11 7,2 0,00 5,2
1988 0,13 18,7 –0,01 –0,6 0,09 8,1 0,10 6,7 0,02 24,3
1989 0,14 19,7 –0,04 –2,2 0,10 8,9 0,12 7,5 0,03 36,7
1990 0,19 25,2 0,00 0,2 0,17 14,3 0,17 10,7 0,06 61,8
1991 0,24 31,7 0,03 1,9 0,23 20,3 0,23 14,3 0,12 124,5
1992 0,27 35,9 0,08 5,1 0,27 23,2 0,27 16,9 0,17 176,0
1993 0,31 42,4 0,12 7,5 0,31 27,6 0,32 19,8 0,19 196,8
1994 0,32 43,2 0,10 5,9 0,33 28,7 0,35 21,6 0,16 168,0
1995 0,34 45,2 0,11 6,8 0,34 29,8 0,37 22,8 0,18 183,2

Groningen e e e e
referentie referenti referenti referenti referenti

Friesland –0,01 –0,6 –0,03 –1,3 –0,04 –2,4 –0,03 –1,3 0,00 2,5
Drenthe 0,02 2,0 –0,08 –3,3 –0,02 –1,3 –0,03 –1,2 0,01 3,7
Zwolle 0,02 1,4 –0,01 –0,5 0,00 –0,3 –0,05 –2,2 0,00 1,6
Twente 0,01 0,9 –0,05 –2,0 0,02 1,1 –0,10 –3,7 0,00 1,5
Stedendrieho –0,03 –2,2 –0,03 –1,2 –0,01 –0,3 –0,04 –1,5 0,00 –0,1
ek
Arnhem 0,03 2,7 –0,03 –1,4 –0,01 –0,8 0,00 –0,1 0,00 0,3
Nijmegen 0,01 1,1 –0,02 –0,8 –0,02 –1,1 0,01 0,5 0,00 0,8
Utrecht 0,00 –0,5 –0,04 –1,8 –0,04 –2,6 –0,04 –2,2 0,00 0,5
Flevoland –0,08 –4,9 –0,03 –0,9 –0,08 –3,1 0,01 0,4 0,00 –0,2
Het Gooi 0,00 –0,2 –0,01 –0,5 –0,03 –1,3 0,12 4,1 0,00 –0,2
Alkmaar 0,00 –0,2 –0,10 –3,8 –0,02 –1,2 –0,03 –1,1 0,00 0,7
Kennemerlan 0,01 1,4 –0,01 –0,5 –0,03 –1,6 0,00 –0,2 0,00 0,4
d
Amsterdam 0,01 1,0 0,00 0,1 0,00 –0,3 0,10 5,1 0,00 –0,3
Leiden 0,03 2,4 –0,05 –1,8 0,01 0,5 0,06 2,2 0,00 –1,4
Den Haag –0,04 –4,3 –0,06 –2,5 –0,02 –1,4 0,02 1,0 0,00 –1,2
Delft 0,04 2,1 –0,06 –1,5 –0,06 –2,1 –0,03 –0,7 0,01 3,7
Midden-Holla –0,02 –1,2 –0,07 –2,0 –0,05 –2,0 0,08 2,5 0,01 2,7
nd
Rijnmond 0,01 0,6 –0,04 –1,8 –0,01 –0,5 0,01 0,3 0,00 1,4
Dordrecht –0,02 –2,0 –0,08 –2,9 –0,04 –2,2 –0,04 –1,7 0,00 2,2
Zeeland 0,00 0,1 0,01 0,5 0,07 3,7 0,00 0,0 0,00 1,9
Breda 0,00 0,3 –0,03 –1,4 –0,02 –1,1 –0,11 –4,8 0,00 0,4
Tilburg 0,02 1,7 –0,06 –2,2 –0,02 –0,9 –0,07 –2,7 0,01 6,0
Den Bosch 0,01 1,2 –0,06 –2,4 –0,04 –2,8 –0,06 –2,7 0,00 –0,1
Eindhoven –0,01 –0,6 –0,07 –3,0 –0,06 –3,7 –0,08 –3,5 0,00 0,8
Noord-Limbu 0,00 –0,1 –0,04 –1,7 –0,01 –0,3 –0,03 –1,3 0,00 1,0
rg
Zuid-Limburg 0,01 0,5 –0,05 –2,2 0,01 0,5 –0,07 –2,9 0,00 0,9

bevolkings- 0,00 0,3 –0,04 –3,6 0,01 1,3 –0,05 –4,7 0,00 –0,7
dichth. > 100
inw. per km2

R 0,81 0,17 0,67 0,66 0,992

De t-waarden zijn hier gedefinieerd in termen van afwijkingen van 1, in plaats van de gebruikelijke afwijkingen van 0.a

Bron: SCP (analysebestand)
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B5.6 Representativiteit van het SCP-analysebestand

Tabel B5.4 Vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector, 1985-1987

1985 1986 1987

SCP NZi SCP NZi SCP NZi

ziekenhuizen 134 161 138 151 130 148
algemene ziekenhuizen 130 154 131 143 123 140

klein (in %) 41 42 41 41 39 39a

middelklein (in %) 46 47 47 48 46 46a

groot (in %) 13 12 12 13 15 15a

academische ziekenhuizen 4 7 7 8 7 8

verpleegdagen (gemiddeld) 113.700 112.700 112.800 116.500 114.000 114.300
algemene ziekenhuizen 108.700 105.100 104.900 108.000 105.900 105.700
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 275.300 278.900 261.100 267.600 255.600 263.300
(gemiddeld)

dagopnamen (gemiddeld) 1.400 1.400 1.700 1.700 2.100 2.000
algemene ziekenhuizen 1.500 1.300 1.700 1.700 2.000 2.000
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 900 1.600 2.500 2.600 3.700 3.600
(gemiddeld)

polibezoeken (gemiddeld) 121.500 123.600 127.700 132.700 136.200 135.400
algemene ziekenhuizen 116.700 115.000 118.300 123.400 126.300 125.100
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 274.700 312.100 304.000 299.400 310.700 316.400
(gemiddeld)

personeelssterkte in fte’s 703 726 744 786 790 806
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 638 626 644 669 684 685
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 2.819 2.916 2.925 2.876 2.972 2.926
(gemiddeld)

aantal specialisten in fte’s 66 n.b. 73 n.b. 80 n.b.
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 53 53 54 53 59 56
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 460 n.b. 478 n.b. 522 n.b.b

(gemiddeld)

personeelskosten (gemiddeld x 35 36 39 41 42 42
mln. gld.)

algemene ziekenhuizen 31 30 33 34 36 35
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 157 164 166 160 176 161
(gemiddeld)

totale kosten (gemiddeld x mln. 60 62 66 70 71 70
gld.)

algemene ziekenhuizen 54 53 56 59 61 59
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 251 262 266 259 274 259
(gemiddeld)
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $a

600 bedden.
Voor de jaren 1985 tot en met 1989 is het aantal specialisten in academische ziekenhuizen niet bekend.b

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)   
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Tabel B5.5 Vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector, 1988-1990

1988 1989 1990

SCP NZi SCP NZi SCP NZi

ziekenhuizen 123 141 116 137 101 131
algemene ziekenhuizen 116 133 108 128 93 122

klein (in %) 36 36 36 34 29 30a

middelklein (in %) 46 47 46 48 53 52a

groot (in %) 18 17 18 19 18 19a

academische ziekenhuizen 7 8 8 9 8 9

verpleegdagen (gemiddeld) 119.000 118.400 119.200 120.600 123.600 122.400
algemene ziekenhuizen 110.800 109.300 110.700 112.100 114.300 113.800
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 254.900 270.500 233.400 242.400 232.100 239.900
(gemiddeld)

dagopnamen (gemiddeld) 2.400 2.400 2.700 2.800 3.100 3.100
algemene ziekenhuizen 2.300 2.300 2.600 2.600 3.000 3.000
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 4.000 5.000 3.800 4.700 4.200 4.400
(gemiddeld)

polibezoeken (gemiddeld) 143.500 143.500 152.200 152.200 164.600 163.900
algemene ziekenhuizen 132.900 132.200 140.900 141.600 153.100 153.800
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 318.400 330.900 303.700 303.000 298.800 301.800
(gemiddeld)

personeelssterkte in fte’s 850 856 872 890 952 940
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 733 730 740 759 796 796
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 2.787 2.979 2.656 2.758 2.767 2.884
(gemiddeld)

aantal specialisten in fte’s 88 n.b. 97 n.b. 108 104
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 62 60 62 64 69 69
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 520 n.b. 562 n.b. 561 583b

(gemiddeld)

personeelskosten (gemiddeld x 46 45 48 47 55 53
mln. gld.)

algemene ziekenhuizen 38 38 39 40 45 44
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 168 166 160 154 171 174
(gemiddeld)

totale kosten (gemiddeld x mln. 77 75 81 81 96 91
gld.)

algemene ziekenhuizen 66 63 68 68 80 77
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 263 267 260 258 283 276
(gemiddeld)
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $a

600 bedden.
Voor de jaren 1985 tot en met 1989 is het aantal specialisten in academische ziekenhuizen niet bekend.b

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)
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Tabel B5.6 Vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector, 1991-1993

1991 1992 1993

SCP NZi SCP NZi SCP NZi

ziekenhuizen 109 126 109 122 115 122
algemene ziekenhuizen 102 117 100 113 106 113

klein (in %) 29 29 26 27 26 26a

middelklein (in %) 48 50 50 50 49 49a

groot (in %) 23 21 24 24 25 24a

academische ziekenhuizen 7 9 9 9 9 9

verpleegdagen (gemiddeld) 124.400 124.700 127.800 126.600 127.400 119.400
algemene ziekenhuizen 118.600 116.300 117.900 117.900 118.200 110.300
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 209.600 234.300 237.300 235.300 235.600 233.900
(gemiddeld)

dagopnamen (gemiddeld) 3.600 3.600 4.000 4.200 4.400 4.100
algemene ziekenhuizen 3.00 3.500 4.000 4.100 4.300 4.100
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 4.700 4.800 5.200 5.400 5.000 5.100
(gemiddeld)

polibezoeken (gemiddeld) 170.500 170.900 172.800 177.500 181.200 178.000
algemene ziekenhuizen 163.000 161.200 160.900 167.300 170.600 167.900
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 279.500 297.100 304.500 304.700 305.100 305.100
(gemiddeld)

personeelssterkte in fte’s 967 984 1.043 1.026 1.051 1.030
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 852 838 876 876 892 878
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 2.634 2.887 2.908 2.908 2.932 2.932
(gemiddeld)

aantal specialisten in fte’s 102 108 120 114 118 113
(gemiddeld)

algemene ziekenhuizen 73 71 76 74 79 77
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 522 589 606 606 580 568
(gemiddeld)

personeelskosten (gemiddeld x 59 59 67 65 71 68
mln. gld.)

algemene ziekenhuizen 51 48 54 53 57 56
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 186 197 215 212 228 222
(gemiddeld)

totale kosten (gemiddeld x mln. 106 102 121 114 126 118
gld.)

algemene ziekenhuizen 92 85 99 96 104 99
(gemiddeld)
academische ziekenhuizen 311 319 362 345 383 362
(gemiddeld)
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $a

600 bedden.

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)   
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Tabel B5.7 Vergelijking van het SCP-analysebestand en de gehele sector, 1994 en 1995

1994 1995

SCP NZi SCP NZi

ziekenhuizen 112 121 112 118
algemene ziekenhuizen 103 112 103 109

klein (in %) 25 28 25 27a

middelklein (in %) 50 49 51 50a

groot (in %) 25 24 24 23a

academische ziekenhuizen 9 9 9 9

verpleegdagen (gemiddeld) 129.500 122.800 126.300 124.300
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 120.800 114.200 117.400 115.800
academische ziekenhuizen 229.100 229.000 227.700 228.200
(gemiddeld)

dagopnamen (gemiddeld) 4.900 4.700 5.300 5.200
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 4.900 4.700 5.200 5.100
academische ziekenhuizen 5.300 5.300 6.000 5.900
(gemiddeld)

polibezoeken (gemiddeld) 191.200 184.600 191.200 189.300
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 181.500 175.100 181.900 180.300
academische ziekenhuizen 302.300 302.300 297.700 297.700
(gemiddeld)

personeelssterkte in fte’s (gemiddeld) 1.062 1.017 1.059 1.042
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 903 867 897 888
academische ziekenhuizen 2.888 2.888 2913 2.914
(gemiddeld)

aantal specialisten in fte’s (gemiddeld) 122 114 125 121
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 84 81 84 82
academische ziekenhuizen 554 520 587 587
(gemiddeld)

personeelskosten (gemiddeld x mln. 73 70 76 74
gld.)

algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 60 57 61 61
academische ziekenhuizen 230 227 245 226
(gemiddeld)

totale kosten (gemiddeld x mln. gld.) 132 123 136 131
algemene ziekenhuizen (gemiddeld) 109 102 111 108
academische ziekenhuizen 399 383 427 410
(gemiddeld)
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $a

600 bedden.

Bron: SCP (analysebestand); NZi (a)   
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Indexlijst van hoofstuk 5

afschrijvingen, 161, 166, 167, 177
arbeidsjaar, 160
Bredero-systematiek, 159, 165
buitenpolikliniek, 169
contractuele arbeidsduur, 166
dagopname, 163, 165, 170, 171, 176, 177, 185
eerste polikliniekbezoek, 163, 165, 176
gecorrigeerde personeelssterkte, 166
gezondheidsregio, 161, 183
Herfindahl-index, 169
inbesteding, 169
kapitaalkosten, 168, 169
ligduur, 165, 176
loonkosten, 160
materiële kosten, 161
ontslag, 159, 163-165
opname, 159, 160, 163, 165, 170, 176, 185, 188
overleden patiënt, 159, 164
personeelssterkte, 159-161, 166, 170, 171, 183, 185
personeelsvolume, 166
productie, 159-165, 170, 171, 176
Productindicator, 163, 164
productiviteit, 166
regionale prijs, 168, 181
reserve aanvaardbare kosten, 161, 169
totale kosten, 166, 170, 171, 185, 188
uitbesteding, 169
variabele kosten, 169
verpleegdag, 159, 160, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 176, 177, 185-188
ziekenhuis, 159-161, 163, 164, 166-169, 171, 173-175, 178-181
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6  Een globale analyse van de productiestructuur

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn enkele ontwikkelingen beschreven die betrekking hebben op de gehele
ziekenhuissector. In hoofdstuk 5 is uiteengezet hoe het SCP-analysebestand, dat bestaat uit
gegevens van individuele ziekenhuizen, is opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt een globale
analyse gegeven van de productiestructuur aan de hand van het SCP-analysebestand. De
beschrijving gaat in op de productindicatoren en de indicatoren van de inzet van middelen.
Tevens komen de overige kenmerken van de ziekenhuizen aan de orde. Daarnaast wordt een
aantal kerngegevens gepresenteerd. Ook wordt een aantal ruwe productiviteitsmaten voor de
ziekenhuizen beschreven en gekwantificeerd. De gegevens hebben weliswaar betrekking op
het SCP-analysebestand, maar gezien de in hoofdstuk 5 aangegeven representativiteit van het
bestand geven de cijfers een goed beeld voor de gehele sector in de desbetreffende jaren
(1985-1995).

Bij de analyses van de productiestructuur in dit hoofdstuk worden de algemene ziekenhuizen
soms ingedeeld in de drie grootteklassen die ook in hoofdstuk 5 zijn gehanteerd, gebaseerd op
het aantal erkende bedden. Onderscheiden worden kleine, middelgrote en grote algemene
ziekenhuizen. De kleine ziekenhuizen hebben minder dan 300 bedden, de middelgrote zieken-
huizen tussen de 300 en 600 bedden en de grote ziekenhuizen meer dan 600 bedden.
Daarnaast worden de academische ziekenhuizen onderscheiden.

Een overzicht van de verdeling van de ziekenhuizen over de categorieën wordt gegeven in
tabel 6.1. Daarin worden voor de jaren 1985, 1990 en 1995 het aandeel ziekenhuizen per
grootteklasse ten opzichte van het totale aantal ziekenhuizen en het aandeel per type
ziekenhuis weergegeven. Tevens is de dekkingsgraad van het bestand opgenomen, dat wil
zeggen het percentage van het werkelijke aantal ziekenhuizen dat in het gegevensbestand is
opgenomen.
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Tabel 6.1 Aandeel ziekenhuizen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in procenten)a

1985 1990 1995 alle jaren

academisch 3 8 8 7

algemeen 97 92 92 93

klein 40 27 23 31
middelgroot 45 49 46 45
groot 13 17 22 18

totaal (in aantallen) 134 101 112 1.299
dekkingsgraad (in %) 83 77 95 88

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Het totale aantal ziekenhuizen in het SCP-analysebestand, zo blijkt uit tabel 6.1, bedraagt
1.299. Hiervan zijn 134 ziekenhuizen waargenomen in het jaar 1985. Het aantal ziekenhuizen
bedraagt in 1995 nog slechts 112. Dit is conform de feitelijke ontwikkelingen, zoals die
beschreven werden in hoofdstuk 2. Als gevolg van opheffingen en fusies is ook het feitelijke
aantal ziekenhuizen in genoemde periode fors gedaald. De dekkingsgraad van het SCP-
analysebestand ten opzichte van de gehele sector is in de loop der jaren tamelijk hoog
gebleven (zie ook § 5.3).
Binnen de groep van algemene ziekenhuizen is in het SCP-analysebestand een verschuiving
zichtbaar. Door de schaalvergroting die in hoofdstuk 2 beschreven is, is het aandeel grote
ziekenhuizen (meer dan 600 bedden) fors toegenomen (van 13% in 1985 tot 22% in 1995).
Ook het aandeel middelgrote ziekenhuizen in het SCP-analysebestand is toegenomen. Deze
toenamen zijn ten koste gegaan van het aandeel kleine ziekenhuizen. In 1995 zijn er ongeveer
evenveel kleine algemene ziekenhuizen (minder dan 300 bedden) als grote algemene zieken-
huizen (meer dan 600 bedden). De middelgrote ziekenhuizen zijn thans veruit in de meerder-
heid. Deze verschuiving weerspiegelt grotendeels de eerder beschreven feitelijke verschuivin-
gen.
In het SCP-analysebestand zijn voor 1985 slechts drie academische ziekenhuizen opgenomen.
In werkelijkheid waren er ook toen al acht academische ziekenhuizen. De hier geschetste
groei van het aantal academische ziekenhuizen is dus niet conform de werkelijkheid. Hierdoor
worden uitspraken over de academische ziekenhuizen in het begin van de onderzochte periode
niet erg betrouwbaar.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: de productie (§ 6.2), de inzet van
middelen (§ 6.3), de overige kenmerken (§ 6.4) en de productiviteit (§ 6.5). Daarbij wordt
telkens eerst een toelichting gegeven op de indicatoren en daarna een overzicht van de
desbetreffende gegevens uit het SCP-analysebestand. De gegevens in dit hoofdstuk hebben
betrekking op de jaren 1985, 1990 en 1995. Voor de gegevens over alle jaren uit het SCP-
analysebestand, dus 1985-1995, wordt verwezen naar bijlage B6 behorende bij dit hoofdstuk.

6.2 Productie
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6.2.1 Productindicatoren

In paragraaf 4.2 is uitgebreid ingegaan op de definitie en de meting van de productie van een
ziekenhuis. Hierbij werden finale productie en intermediaire productie onderscheiden. In de
onderhavige paragraaf wordt ingegaan op de keuze van de variabelen om de finale en de
intermediaire productie te meten.

Finale productie

Zoals in paragraaf 4.2.2 is aangegeven, wordt het aantal ziektegevallen als de finale productie
beschouwd. Formeel bestaat een eenheid product uit de totale behandeling van één patiënt met
alles wat daartoe behoort, inclusief diagnostiek, operaties, medicatie, verpleging en dergelijke.
Als indicator voor de klinische productie is gekozen voor het aantal ontslagen patiënten,
waarbij ook de overleden patiënten zijn inbegrepen. Aan deze variabele is de voorkeur gege-
ven boven het aantal opnamen, omdat de ontslagen patiënten verder gedifferentieerd kunnen
worden naar specialismegroep, en daarmee een indicator leveren voor verschillen in zorg-
zwaarte. In het vervolg van deze paragraaf wordt nader op de meting van zorgzwaarte
ingegaan. Als indicatoren voor de niet-klinische patiënten worden het aantal dagopnamen en
het aantal poliklinische verlossingen gehanteerd. Poliklinische patiënten, uitgezonderd
diegenen voor wie een dagopname geldt, leggen een relatief zo gering beslag op de middelen
van het ziekenhuis dat deze buiten beschouwing kunnen worden gelaten. De poliklinische
verlossingen worden niet als eerste polibezoek geregistreerd en zijn dus nog apart toegevoegd.
Naast de ziektegevallen is er nog een ander product te onderscheiden in de finale productie,
namelijk onderzoek en opleiding. Dit wordt, zoals beschreven in paragraaf 5.4, geoperationa-
liseerd door middel van de tijd die specialisten niet aan patiëntenzorg besteden, gemeten in
voltijdequivalenten. In het navolgende wordt deze variabele aangeduid als de variabele
'onderzoek'. In tabel 6.2 zijn de gehanteerde productindicatoren opgenomen.

Zorgzwaarte

Bij het meten van de productie, zo is in paragraaf 4.2.2 opgemerkt, moet er uitgebreid
aandacht worden besteed aan de meting van zorgzwaarte en kwaliteit van de dienstverlening.
De ziektegevallen worden gesplitst in verschillende zwaartecategorieën. Met zwaartecate-
gorieën wordt hier verwezen naar het beslag van een ziektegeval op de inzet van middelen
van het ziekenhuis. Er wordt dus gezocht naar een indeling in ziektegevallen, waarbij per
categorie sprake is van een zekere homogeniteit in termen van kosten. Homogeniteit in
medisch-technische termen speelt hier dus geen rol. Bij het maken van de indeling wordt
gebruikgemaakt van het aantal ontslagen patiënten per ontslagspecialisme. Hierbij is de
veronderstelling dat binnen een specialisme sprake is van een zekere homogeniteit in kosten.
In de enquêtes worden maar liefst 39 specialismen onderscheiden. Dit is een onhanteerbaar
aantal voor de analyses. Daarom zijn verschillende specialismen samengevoegd. Bij het
samenvoegen is gebruikgemaakt van de volgende criteria:
1. de gemiddelde verpleegduur van patiënten per specialisme;
2. de door het NZi ontwikkelde gewichten voor de verschillende specialismen

(Vandermeulen et al. 1992, COTG (a) 1995);
3. het aantal ontslagen patiënten per onderscheiden groep;
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4. resultaten van de parametrische analyses (hoofdstuk 8).

Het eerste en tweede criterium verwijzen naar het beslag op de kosten door ziektegevallen uit
de verschillende categorieën. Hierbij spelen de kosten van de specialisten zelf geen rol, maar
gaat het om de kosten van het ziekenhuis. Een patiënt die lang in het ziekenhuis dient te
verblijven, legt alleen op grond hiervan al een behoorlijk beslag op de middelen. In Vander-
meulen (1992) zijn op basis van kostentoerekeningen aan specialismen gewichten vastgesteld
die een indicatie vormen voor het kostenbeslag van patiënten uit verschillende specialismen.
Deze gewichten zijn in de COTG-richtlijnen overgenomen (COTG a). Er is dus gezocht naar
samenvoeging van specialismen, waarbij de gemiddelde ligduren niet veel van elkaar
verschillen en die vergelijkbare NZi-gewichten hebben. Het derde criterium zorgt ervoor dat
iedere onderscheiden categorie voldoende ziektegevallen kent om in de analyse het effect op
de kosten zichtbaar te maken. In de analyses is getracht een zo verfijnd mogelijk beeld te
geven. Dit blijkt echter niet altijd mogelijk te zijn. Daarom is ook op grond van de resultaten
van de analyses de indeling in groepen van ziektegevallen aangepast. Deze criteria leiden tot
de in tabel 6.2 weergegeven zes ziektegevallengroepen. Hierbij worden, zoals eerder aange-
geven, de niet-klinische ziektegevallen gemeten aan de hand van de dagopnamen en de
poliklinische verlossingen. De indikking van 39 specialismen die in de gegevens worden
onderscheiden is minder grof dan op het eerste gezicht lijkt. Een deel van deze 39 specialis-
men betreffen zogenoemde ondersteunende specialismen. Deze ondersteunende specialismen,
zoals medische microbiologie of radiologie, ontslaan nauwelijks patiënten. Bijlage B6.2.1
bevat een tabel (tabel B6.2) waarin voor de verschillende specialismen het COTG-gewicht, de
gemiddelde ligduur en het gemiddeld aantal ontslagen patiënten zijn weergegeven. 
Naast vorenstaande indeling van de patiënten in zorgzwaartegroepen geven ook het aantal
topklinische operaties per opname en een casemix-index de gemiddelde zwaarte van de
ziektegevallen weer. Het aantal topklinische operaties per opname, zoals hart- en niertrans-
plantaties, is een indicatie voor het aantal ernstige ziektegevallen. Hiermee wordt in feite ook
een aanduiding gegeven van de medische technologie in een ziekenhuis. De casemix-index is
een maat voor de 'specialiteiten' van een ziekenhuis. Hoe groter het aandeel van specialisten
van een weinig voorkomend specialisme, des te groter is de index. Zie de paragrafen 5.4.1 en
B5.2 voor een volledige beschrijving van deze index uit de informatietheorie.

Intermediaire productie

In het kader van deze studie bestaat de intermediaire productie van ziekenhuizen uit verpleeg-
dagen (incl. dagopnamen), verrichtingen en onderzoek. Ook bij de indeling naar intermedi-
aire producten geldt het kostenbeslag als uitgangspunt. De verpleegdagen worden onder-
scheiden in verpleegdagen kindergeneeskunde, PAAZ-verpleegdagen, IC-verpleegdagen,
overige verpleegdagen en dagopnamen. Verrichtingen bestaan conform de indeling van
Wiggers et al. (1994: 47-48), uit het (gewogen) aantal laboratorium-, functie- en isotopen-
onderzoeken, radiodiagnostische onderzoeken, reactiveringstherapieën, hemodialyses en
hartkatheterisaties en PCTA's (dottermethode), klinische en poliklinische operaties en
topklinische operaties. Binnen de groepen van de genoemde verrichtingen bestaat ook weer
een grote diversiteit, waarmee rekening gehouden wordt door uit te gaan van het aantal
gewogen verrichtingen binnen een groep. Het gewichtenschema van het COTG dient hier als
richtsnoer (COTG a; hoofdstuk 4 en bijlage B4). 
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De omvang van het onderzoek wordt, evenals bij de finale productie, gemeten aan de hand
van dat deel van de tijd dat specialisten niet aan hun patiënten besteden (zie § 5.4.1).

De variabelen voor meting van de productiehoeveelheid en zorgzwaarte die uiteindelijk in de
analyses zullen worden opgenomen, worden weergegeven in tabel 6.2.

Tabel 6.2 Variabelen voor meting productiehoeveelheid en zorgzwaarte

finale productie
groep 1: dagopnamen
groep 2: ontslagen patiënten cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-heelkunde,
oogheelkunde, mond- en kaakchirurgie, en poliklinische verloskunde
groep 3: ontslagen patiënten kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie, psychiatrie en zenuw-
en zielsziekten
groep 4: ontslagen patiënten chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie
groep 5: ontslagen patiënten interne geneeskunde
groep 6: ontslagen patiënten longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, dermatologie
en overige specialismen
onderzoek
topklinische operaties (per opname)
casemix-index

intermediaire productie
dagopnamen
verpleegdagen (excl. kindergeneeskunde, PAAZ en IC)
verpleegdagen kindergeneeskunde
verpleegdagen PAAZ
verpleegdagen IC
gewogen laboratoriumonderzoeken (incl. isotopenonderzoeken, verrichtingen pathologisch anatomisch lab.
en functieonderzoeken)
gewogen röntgenonderzoeken
klinische operaties
poliklinische operaties
hemodialyses, hartkatheterisaties en PTCA's
topklinische operaties
onderzoek
casemix-index

Bron: SCP   

6.2.2 Productie 1985-1995

Finale productie

In paragraaf 6.2.1 is uiteengezet dat de finale productie bestaat uit het aantal ziektegevallen,
opgebouwd uit ontslagen patiënten en patiënten met dagopname. Daarnaast wordt er vanuit
het oogpunt van finale productie ook onderzoek 'geproduceerd'. Tabel 6.3 geeft een globale
indruk van de 'productie' van ziektegevallen, dat wil zeggen het gemiddelde aantal ziekte-
gevallen per ziekenhuis. De ziekenhuizen worden daarbij onderscheiden naar grootteklasse en
naar type (algemeen of academisch ziekenhuis). De gegevens worden gepresenteerd voor de
jaren 1985, 1990 en 1995. Voor de overige jaren wordt verwezen naar tabel B6.3 in de
bijlage.
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Tabel 6.3 Gemiddeld aantal ziektegevallen  in algemene en academische ziekenhuizen, naar grootteklasse  ena b

type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995b

1985 1990 1995
academisch 23.100 25.700 29.200

algemeen 10.900 14.400 18.400

klein 6.000 8.400 10.300
middelgroot 12.700 14.400 17.300
groot 20.000 23.200 29.200

alle ziekenhuizen 11.300 14.100 19.300

Afgerond op honderdtallen.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)      

Tabel 6.3 geeft aan dat de ziekenhuizen in 1985 een gemiddelde productie hadden van ruim
11.000 ziektegevallen. Een academisch ziekenhuis 'produceert' in 1985 ongeveer 23.000
ziektegevallen, ruim twee keer zo veel als een algemeen ziekenhuis in dat jaar (bijna 11.000).
Dit is iets meer dan het gemiddelde van de grote algemene ziekenhuizen (20.000 ziekte-
gevallen). Het aantal ziektegevallen per ziekenhuis is in 1995 gegroeid tot ruim 19.000, een
toename van circa 70%. Ook de onderscheiden groepen van ziekenhuizen vertonen alle een
stijgend aantal ontslagen patiënten per ziekenhuis. Door de schaalvergroting is niet alleen het
aantal kleine ziekenhuizen afgenomen (zie tabel 6.1), maar blijkt ook de gemiddelde grootte
van de kleine ziekenhuizen, in termen van ontslagen patiënten, toegenomen te zijn. Hetzelfde
geldt voor de middelgrote ziekenhuizen.

Ook het wetenschappelijk onderzoek door specialisten en de door specialisten verzorgde
opleidingen worden als product onderscheiden. Tabel 6.4 geeft een overzicht van de omvang
van deze variabele per ziekenhuis, onderverdeeld naar het type ziekenhuis en de grootte-
klasse. Tabel B6.4 bevat een volledig overzicht voor de overige jaren.
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Tabel 6.4 Gemiddelde omvang van onderzoek in algemene en academische ziekenhuizen, naar grootteklassea

en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, totaal 1985 = 100) 

onderzoek
1985 1990 1995

academisch 1.172 1.487 1.535

algemeen 67 87 104

klein 34 43 43
middelgroot 74 87 95
groot 144 157 184

alle ziekenhuizen 100 198 219

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)

Uit tabel 6.4 blijkt dat de omvang van het onderzoek per ziekenhuis in de academische
ziekenhuizen veel groter is dan in de algemene ziekenhuizen. In 1985 was de omvang van het
onderzoek per academisch ziekenhuis ruim het tienvoudige van het onderzoek per algemeen
ziekenhuis. Ook is de hoeveelheid onderzoek in de afgelopen jaren fors toegenomen. Tussen
1985 en 1995 is gemiddeld per ziekenhuis ruim een verdubbeling opgetreden, met name door
een toename per algemeen ziekenhuis. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de schaalvergro-
ting; niet alleen is het gemiddelde van het onderzoek per grootteklasse toegenomen, ook het
aandeel grote(re) ziekenhuizen is fors gestegen (zie tabel 6.1). In grote ziekenhuizen bestaat
duidelijk meer ruimte voor wetenschappelijk onderzoek. Naast een toename van het aantal
ziektegevallen, is dus ook de omvang van het onderzoek per ziekenhuis in de afgelopen
vijftien jaar fors gegroeid.

Niet alleen de omvang van de productie, ook de zorgzwaarte is van belang bij de beschrijving
van de productiestructuur van ziekenhuizen. Om de zorgzwaarte per ziekenhuis te meten, zijn
de ziektegevallen opgedeeld in zes groepen. De criteria waarop deze groepsindeling is
gebaseerd, zijn beschreven in paragraaf 6.2.1. In tabel 6.5 wordt een overzicht gegeven van de
verdeling van de ontslagen patiënten over deze groepen. De gemiddelde aandelen per zieken-
huis zijn in de tabel weergegeven voor de jaren 1985, waarbij de typen en grootteklassen weer
afzonderlijk zijn weergegeven. In de loop der tijd zijn de aandelen van de verschillende
patiëntengroepen gewijzigd. Omdat de wijziging er voor de grootteklassen en typen niet ver
uiteenlopen, is alleen de gemiddelde toename per patiëntengroep tussen 1985 en 1995 weer-
gegeven in de vorm van indexcijfers. De waarde 226 bij de dagopnamen geeft dan aan dat het
gemiddelde aantal dagopnamen per ziekenhuis in 1995 ruim twee keer zo groot is als in 1985.
In de tabellen B6.5-B6.10 in de bijlage is een volledig overzicht opgenomen van de aandelen
per patiëntengroep voor alle jaren afzonderlijk.
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Tabel 6.5 Aandelen patiënten per specialismegroep,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985 (ina b

procenten) en groei tussen 1985 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6

academisch 4 39 15 24 12 7

algemeen 13 31 15 23 14 3

klein 12 31 14 23 18 2
middelgroot 13 31 16 23 11 4
groot 12 31 16 25 10 5

alle ziekenhuizen 12 31 15 23 14 3

groei tussen 1985 en 1995 226 84 86 78 69 117

De volgende groepen worden onderscheiden:a

groep 1: dagopnamen
groep 2: cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, mond-
en kaakchirurgie, poliklinische verlossingen
groep 3: kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie, psychiatrie en zenuw- en zielsziekten
groep 4: chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie
groep 5: interne geneeskunde
groep 6: longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, dermatologie en overige.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)      

Tabel 6.5 geeft aan dat in 1985 ruim 10% van de ziektegevallen als dagopname in het zieken-
huis terechtkomt. Ongeveer een derde van de patiënten valt in groep 2. Groep 4 bevat een
kwart van alle patiënten. De groepen 3 en 5 omvatten beide ongeveer 15% van de ziekte-
gevallen. De overige specialismen (groep 6), waaronder met name de ondersteunende
specialismen vallen, die nauwelijks patiënten opnemen, nemen gemiddeld nog geen 5% van
alle patiënten voor hun rekening. De verschillen tussen de verschillende typen en grootte-
klassen zijn gering. De academische ziekenhuizen nemen relatief meer patiënten uit de
groepen 2 en 6 op en minder uit de groepen 4 en 5. De kleine algemene ziekenhuizen nemen
relatief veel patiënten uit groep 5 op. Hier zijn de 'kleine specialismen' relatief slecht
vertegenwoordigd.
In de tien jaren tussen 1985 en 1995 is het aandeel dagopnamen dramatisch gestegen; het
indexcijfer bedraagt 226 en houdt een ruime verdubbeling in (toename = 126% = 226 - 100).
Ook het aandeel van de ziektegevallen bij groep 6 (overige specialismen) is wat toegenomen
(17%). Deze toenamen gaan ten koste van de overige aandelen. Met name het aandeel van
groep 5 neemt fors af. Deze verschuiving van opnamen (groepen 2-6) naar dagopnamen
weerspiegelt het steeds grotere belang van de niet-klinische zorg in de ziekenhuizen die in al
hoofdstuk 2 gesignaleerd is.

Naast deze indeling van patiënten in 'zorgzwaartegroepen' kan de zorgzwaarte ook op een
indirecte manier worden gemeten. Indirecte maten van zorgzwaarte zijn het aantal top-
klinische operaties per opname en de casemix-index. De topklinische operaties zijn de
operaties die vallen onder artikel 18 van de WZV, te weten de openhartoperaties, neuro-
chirurgische operaties en de nieroperaties. De ontwikkeling van deze twee variabelen is
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weergegeven in tabel 6.6.

Tabel 6.6 Zorgzwaarte in algemene en academische ziekenhuizen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis,a

1985, 1990 en 1995

topklinische operaties per 1.000 casemix-index
opnamen

1985 1990 1995 1985 1990 1995
academisch 54 48 58 1,05 1,22 1,37

algemeen 6 7 7 0,89 0,83 0,86

klein 2 0 1 0,75 0,65 0,69
middelgroot 6 6 6 0,90 0,87 0,84
groot 22 18 17 1,28 1,00 1,09

alle ziekenhuizen 8 10 11 0,89 0,86 0,90

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)      

Uit tabel 6.6 blijkt dat er in 1985 per ziekenhuis gemiddeld ongeveer 8 topklinische operaties
per 1.000 opnamen worden uitgevoerd. Het gaat om de openhartoperaties, de neurochirur-
gische operaties en de nieroperaties. Het gemiddelde aantal van zulke operaties per ziekenhuis
is in de loop der tijd toegenomen tot een gemiddelde van 11 per 1.000 opnamen in 1995 (zie
ook tabel B6.11 in de bijlage). In de kleine algemene ziekenhuizen worden nauwelijks
topklinische operaties uitgevoerd. Hiervoor worden patiënten verwezen naar de grote(re)
ziekenhuizen, die meer specialisatie kennen. Tevens blijkt dat de academische ziekenhuizen
veel meer van deze zware operaties uitvoeren dan de algemene ziekenhuizen.
De casemix-index geeft de mate van specialisatie aan en is daarmee een tweede indicator voor
de gemiddelde zorgzwaarte van de patiënten (zie § 5.4.1). Uit tabel 6.6 volgt dat ook de
gemiddelde casemix-index in de academische ziekenhuizen veel groter is dan in de algemene
ziekenhuizen. Na een daling in de gemiddelde waarde tussen 1985 en 1989 (zie tabel B6.13)
is de index tot 1995 gestegen. Tevens laat tabel 6.6 zien dat de casemix-index in grote
ziekenhuizen groter is dan in kleine ziekenhuizen.
Tabel 6.6 weerspiegelt dus het idee dat grote ziekenhuizen zwaardere patiënten hebben dan
kleine ziekenhuizen, dat ook in de financieringssystematiek opgenomen is.

Bij de verschillende producten behoren ook verschillende productprijzen (opbrengstprijzen).
Met name voor de patiëntengroepen kunnen aan de hand van de budgetparameters uit de
financiering onder de Bredero- en FB-systematiek, productprijzen worden afgeleid. Per groep
van ziektegevallen is er een prijs berekend. Voor de patiënten in groep 1, de dagopnamen, is
een budgetparameter in het financieringssysteem opgenomen. Deze wordt rechtsreeks als
productprijs gehanteerd. Zie paragraaf 5.5.2 voor een beschrijving van de berekening van
deze prijzen. De productprijzen verschillen per jaar en tussen de ziekenhuizen binnen een
jaar, door verschillen in budgetparameters en door verschillen in de ligduur van de patiënten. 
De financiering volgens het Bredero-systeem en de FB-systematiek geldt echter alleen voor de
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algemene ziekenhuizen. Daarom zijn voor de academische ziekenhuizen geen productprijzen
te construeren. De gegevens hierna hebben dus alleen betrekking op de algemene zieken-
huizen in de periode 1985-1995. Om een indruk te krijgen van de prijsverhoudingen tussen de
verschillende producten wordt in tabel 6.7 een overzicht gegeven van de prijs per ontslagen
patiënt per specialismegroep in 1985 in verhouding tot de prijs van een dagopname in dat
jaar. Prijsverschillen tussen grootteklassen zijn ook uit de tabel af te lezen. Daarna wordt in
tabel 6.8 een indruk gegeven van de ontwikkelingen in de productprijzen in de loop der tijd.
Een volledig overzicht van de productprijzen per jaar is opgenomen in de bijlage (tabellen
B6.13-B6.18).

Tabel 6.7 Productprijzen per patiënt per specialismegroep,  naar grootteklassen,  1985 (in indexcijfers, prijsa b

dagopname  1985 = 100)c

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6

algemeen 100 462 719 636 767 836

klein 100 448 721 621 762 866
middelgroot 100 469 716 647 764 806
groot 100 477 711 645 792 850

De volgende groepen worden onderscheiden:a

groep 1: patiënten met dagopname
groep 2: cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, mond-
en kaakchirurgie, poliklinische verlossingen
groep 3: kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie, psychiatrie en zenuw- en zielsziekten
groep 4: chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie
groep 5: interne geneeskunde
groep 6: longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, dermatologie en overige
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.
De prijs van groep 1 (dagopnamen) in 1985 bedroeg (afgerond op tientallen) 80 gulden.c

Bron: SCP (analysebestand)

De productprijs van een dagopname (groep 1) bedraagt in 1985 ongeveer 80 gulden. De
opgenomen patiënten (groep 2-6) leveren gemiddeld 4,5 tot 8,5 maal zo veel op. De product-
prijs is voor groep 2 het laagste en voor groep 6 het hoogste. Hoewel de productprijzen in
1985 zijn afgeleid uit het Bredero-systeem, waarbij de budgetparameters voor de grootte-
klassen niet verschillen, ontstaan er toch verschillen tussen de klassen. Dit wordt veroorzaakt
door verschillen in ligduur tussen de ziekenhuizen. De productprijzen blijken over het alge-
meen lager te zijn in de middelgrote ziekenhuizen dan in de kleine en de grote ziekenhuizen.
Opvallend in dit verband zijn de prijzen van groep 3 en groep 6, die in de middelgrote
ziekenhuizen lager uitvallen dan in de kleine ziekenhuizen.

Tabel 6.8 geeft een indruk van de ontwikkelingen in de productprijzen tussen 1985 en 1995.
Hierbij vormt de gemiddelde productprijs per patiëntengroep over alle algemene ziekenhuizen
in 1985 de basis. 
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Tabel 6.8 Productprijzen per patiënt per specialismegroep,  naar grootteklassen,  1995 (in indexcijfers 1985 =a b

100)

groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 groep 5 groep 6

algemeen 568 568 439 560 558 561

klein 540 501 411 521 522 477
middelgroot 560 554 433 554 550 565
groot 615 621 480 613 613 638

De volgende groepen worden onderscheiden:a

groep 1: patiënten met dagopname
groep 2: cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-heelkunde, oogheelkunde., mond-
en kaakchirurgie, poliklinische verlossingen
groep 3: kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie, psychiatrie en zenuw- en zielsziekten
groep 4: chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie
groep 5: interne geneeskunde
groep 6: longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, dermatologie en overige
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)

Uit tabel 6.8 volgt dat de prijzen van de zes onderscheiden finale producten alle zijn toege-
nomen tussen 1985 en 1995. De prijzen voor de klinische patiënten zijn ruim 4,5 tot 5,5 maal
zo groot geworden. Ook de prijs voor groep 1, de patiënten met dagopname, is gemiddeld
ruim 5,5 maal zo groot geworden. Ook is zichtbaar in de tabel dat de prijzen niet voor alle
ziekenhuizen dezelfde ontwikkeling vertonen. Doordat het FB-systeem voor sommige
producten grotere parameterwaarden toekent aan grote ziekenhuizen dan aan kleine zieken-
huizen, groeien de prijzen bij de grotere ziekenhuizen sterker dan bij de kleine ziekenhuizen.
Opgemerkt moet worden dat, mede door deze prijsstijgingen een steeds groter deel van het
budget variabel wordt, en steeds minder budget kan worden ontleend aan vastgestelde zaken
als de adherentie en de erkenningen van bedden en specialistenplaatsen (zie ook § 2.4.2).

Intermediaire productie

Zoals aangegeven in paragraaf 6.2.1 bestaat de intermediaire productie uit dagopnamen,
verpleegdagen en verrichtingen. Tabel 6.9 geeft een overzicht van het aantal verpleegdagen
en het aantal dagopnamen in 1985, 1990 en 1995.
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Tabel 6.9 Gemiddeld aantal verpleegdagen en dagopnamen in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (x 1.000)a

verpleegdagen dagopnamen

1985 1990 1995 1985 1990 1995
academisch 275 232 228 1 4 6

algemeen 109 114 117 1 3 5

klein 58 62 59 1 2 3
middelgroot 125 113 110 2 3 5
groot 210 201 193 2 5 8

alle ziekenhuizen 114 124 126 1 3 5

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 6.10 laat zien dat er in 1985 per ziekenhuis gemiddeld ruim 110.000 gewone verpleeg-
dagen werden geproduceerd. In 1995 was dit aantal opgelopen tot ruim 125.000. Zoals
verwacht produceren ziekenhuizen meer verpleegdagen naarmate zij groter zijn. Daarnaast
volgt uit de tabel dat de academische ziekenhuizen gemiddeld per ziekenhuis meer verpleeg-
dagen produceren dan de algemene ziekenhuizen. Met name de kleine algemene ziekenhuizen
blijken een toename van het aantal verpleegdagen per ziekenhuis te kennen; de overige
groepen ziekenhuizen kennen juist een afname van het gemiddelde aantal verpleegdagen per
ziekenhuis. De toename van het gemiddelde aantal verpleegdagen voor alle ziekenhuizen is
dus het gevolg van een toename van de gemiddeld grootte van de ziekenhuizen (zie tabel 6.1).
Het aantal dagbehandelingsdagen per ziekenhuis was in 1985 gemiddeld ongeveer 1.000. In
1995 is dit gemiddelde gestegen tot ongeveer 5.000 per ziekenhuis. De toename komt voor in
alle klassen van ziekenhuizen.

De verpleegdagen worden in vier groepen samengenomen, namenlijk verpleegdagen bij
kindergeneeskunde, verpleegdagen op psychiatrische afdelingen (PAAZ), intensive-care-
verpleegdagen (IC) en de overige verpleegdagen. Tabel 6.10 geeft een overzicht van de
productie van de vier typen verpleegdagen in de jaren 1985, 1990 en 1995. Een volledig
overzicht van de overige jaren is opgenomen in bijlage B6.21-B6.24.
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Tabel 6.10 Gemiddeld aantal verpleegdagen kindergeneeskunde, PAAZ, IC en overig, in algemene en
academische ziekenhuizen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (x 1.000)a

verpleegdagen verpleegdagen verpleegdagen IC overige
kindergeneeskunde PAAZ verpleegdagenb

1985 1990 1995 5 0 5 1985 1990 1995 1985 1990 5
198 199 199 199

academisch 10 21 20 27 15 14 12 14 13 227 182 181

algemeen 6 6 7 3 4 5 3 3 4 96 100 102

klein 4 4 4 1 3 2 2 2 2 51 54 51
middelgroot 6 6 6 5 5 5 4 4 4 110 98 96
groot 11 10 11 5 7 7 7 6 6 187 178 169

alle ziekenhuizen 6 8 8 4 5 6 4 4 5 100 106 108

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
Verpleegdagen exclusief verpleegdagen kindergeneeskunde, PAAZ en IC.b

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.10 geeft aan dat de aantallen van de speciale groepen verpleegdagen veel kleiner zijn
dan die van de gewone ('overige') verpleegdagen. In 1985 werden er per ziekenhuis gemid-
deld 6.000 verpleegdagen bij kindergeneeskunde geproduceerd, en 4.000 op de PAAZ- en IC-
afdelingen, terwijl er ruim 100.000 overige verpleegdagen werden geproduceerd per zieken-
huis. In 1985 produceerde een academisch ziekenhuis gemiddeld veel meer PAAZ- en IC-
verpleegdagen dan een algemeen ziekenhuis, en een groot algemeen ziekenhuis meer dan een
klein algemeen ziekenhuis.  In 1995 zijn deze aantallen toegenomen tot ongeveer 8.0001

verpleegdagen bij kindergeneeskunde, 6.000 bij PAAZ-afdelingen, 5.000 bij IC-afdelingen en
108.000 overige verpleegdagen. Bij kindergeneeskunde is het aantal verpleegdagen per
academisch ziekenhuis toegenomen, evenals bij de algemene ziekenhuizen als geheel. Dit
laatste wordt weer veroorzaakt door de toenemende omvang van de ziekenhuizen. Bij de
PAAZ-afdeling is het aantal verpleegdagen per academisch ziekenhuis juist afgenomen. 
Opgemerkt wordt dat de meeste ziekenhuizen (95%) over een afdeling voor kindergenees-
kunde beschikken, terwijl slechts de helft van de ziekenhuizen over een afdeling voor
psychiatrie beschikt (niet zichtbaar in tabel 6.10). De kleine ziekenhuizen beschikken
verhoudingsgewijs niet vaak over zo'n afdeling.

Naast de verpleegdagen wordt bij de intermediaire productie een aantal verrichtingen
onderscheiden. In tabel 6.11 staat een overzicht van de eerste drie onderscheiden verrich-
tingen: gewogen radiodiagnostische onderzoeken, laboratoriumpunten en reactiveringssessies.
Bij de constructie van de variabele radiodiagnostische onderzoeken zijn de klinische en
poliklinische röntgenonderzoeken, CT-scans en MRI's samengevoegd aan de hand van de
COTG-gewichten.  Op dezelfde manier zijn de isotopenonderzoeken en functieonderzoeken2

omgerekend naar aantallen laboratoriumpunten en samengevoegd met de laboratorium-
onderzoeken. Ook de onderzoeken in het pathologisch anatomisch laboratorium zijn in de
variabele gewogen laboratoriumpunten opgenomen.  De reactiveringssessies bestaan uit3

sessies op de afdeling fysiotherapie en reactivering. Hieronder vallen dus ook bijvoorbeeld
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logopedie en looptherapie. 

Tabel 6.11 Gemiddeld aantal radiodiagnostische onderzoeken, laboratoriumpunten en reactiveringssessies,
naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)a

radiodiagnostische laboratoriumpunten reactiveringssessies
onderzoekenb

c d

1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 253 226 335 434 473 408 142 165 123

algemeen 95 117 173 90 122 137 99 97 90

klein 52 66 92 39 54 63 55 49 41
middelgroot 110 116 161 106 124 136 116 103 90
groot 181 201 284 188 225 217 174 156 143

alle ziekenhuizen 100 126 186 100 150 159 100 102 93

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
Het gemiddelde aantal gewogen radiodiagnostische onderzoeken per ziekenhuis in 1985 bedraagt 84.600.b

Het gemiddelde aantal laboratoriumpunten (incl. isotopen-, pathologisch-anatomisch lab.- enc

functieonderzoeken) per ziekenhuis in 1985 bedraagt 3,9 miljoen.
Het gemiddelde aantal reactiveringssessies per ziekenhuis in 1985 bedraagt 44.500.d

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.11 geeft aan dat het aantal gewogen radiodiagnostische onderzoeken per ziekenhuis
groter is naarmate het ziekenhuis meer bedden heeft. De academische ziekenhuizen
produceerden in 1985 per ziekenhuis gemiddeld bijna driemaal zo veel radiodiagnostische
onderzoeken als de algemene ziekenhuizen. Tussen 1985 en 1995 is het aantal radiodiagnos-
tische onderzoeken per ziekenhuis met bijna 90% toegenomen. De algemene ziekenhuizen
vertonen een opgaande lijn, bij de academische ziekenhuizen treedt eerst een daling op tot
1992, waarna een forse verhoging tussen 1992 en 1995 zichtbaar is. Deels is dit een gevolg
van de CT- en MRI-onderzoeken, die pas vanaf 1993 een rol gaan spelen.
In de loop der tijd neemt het aantal laboratoriumpunten met bijna 80% toe tot 1994. In 1995
is het aantal weer licht afgenomen. In de academische ziekenhuizen schommelt het gemid-
delde aantal laboratoriumpunten per ziekenhuis rond het aantal in 1985. De gemiddelden bij
de drie grootteklassen van de algemene ziekenhuizen vertonen een stijgende lijn tot 1994. De
grote algemene ziekenhuizen vertonen in 1995 een daling. Gemiddeld over alle algemene
ziekenhuizen is het aantal laboratoriumpunten met bijna 40% toegenomen tussen 1985 en
1995. Opvallend is dat een academisch ziekenhuis ongeveer twee keer zo veel laboratorium-
punten maakt als een in beddenomvang vergelijkbaar algemeen ziekenhuis.
Het derde blok in tabel 6.11 geeft de ontwikkeling van het aantal reactiveringssessies tussen
1985 en 1995. Gemiddeld per ziekenhuis is het aantal gestaag afgenomen. Voor de acade-
mische ziekenhuizen is dit echter niet zichtbaar in deze tabel. In tabel B6.25, waarin de
gehele periode is opgenomen, is dit effect wel duidelijk zichtbaar. Ook hier lijkt het kleine
aantal academische ziekenhuizen uit 1985 in het gegevensbestand niet representatief voor de
werkelijkheid.

In tabel 6.12 is de ontwikkeling geschetst van het aantal klinische en poliklinische operaties
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en het aantal poliklinische bevallingen. Bij de berekening van het aantal (klinische) operaties
zijn de topklinische operaties niet meegeteld. Wederom zijn de gegevens voor de jaren 1985,
1990 en 1995 opgenomen in de tabel en wordt voor een volledig overzicht verwezen naar de
bijlage (tabellen B6.28-B6.30).

Tabel 6.12 Gemiddeld aantal klinische en poliklinische operaties en poliklinische verlossingen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, in 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)a

klinische operaties poliklinische operaties poliklinische verlossingenb c d

1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 237 333 366 262 211 381 98 202 271

algemeen 96 115 157 95 148 224 100 191 209

klein 47 56 81 48 86 127 66 121 120
middelgroot 112 119 144 116 146 221 111 187 199
groot 188 200 262 168 254 329 169 314 323

alle ziekenhuizen 100 133 174 100 153 236 100 192 214

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
Het gemiddelde aantal klinische operaties per ziekenhuis in 1985 bedraagt 6.300.b

Het gemiddelde aantal poliklinische operaties per ziekenhuis in 1985 bedraagt 8.100.c

Het gemiddelde aantal poliklinische verlossingen per ziekenhuis in 1985 bedraagt 160.d

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.12 geeft een overzicht van het gemiddelde aantal klinische operaties per ziekenhuis.
In 1985 werden er op jaarbasis gemiddeld ruim 6.000 klinische operaties per ziekenhuis
uitgevoerd. Een stijgende trend in de gehele periode leidt tot een toename van 74% tot 1995.
Ook de afzonderlijke groepen ziekenhuizen vertonen alle een stijgende trend. De stijgingen
variëren van ongeveer een derde in de middelgrote algemene ziekenhuizen, tot bijna drie
kwart in de kleine algemene ziekenhuizen.
Zoals verwacht is het aantal poliklinische operaties per ziekenhuis groter naarmate het
ziekenhuis groter is. Ook de poliklinische operaties vertonen een forse groei tussen 1985 en
1995. Gemiddeld over alle ziekenhuizen is er zelfs een ruime verdubbeling opgetreden. Met
name de algemene ziekenhuizen vertonenen een forse groei van het aantal poliklinische
operaties per ziekenhuis. Bij de academische ziekenhuizen is weliswaar een toename
zichtbaar, maar deze toename is veel kleiner dan bij de algemene ziekenhuizen.
Tabel 6.12 geeft aan dat de poliklinische verlossingen in 1985 vooral plaatsvinden in de
algemene ziekenhuizen. Het aantal poliklinische verlossingen per academisch ziekenhuis is
lager dan het aantal per algemeen ziekenhuis. In 1995 is dit beeld gewijzigd: het gemiddelde
aantal poliklinische verlossingen per ziekenhuis is nu bij de academische ziekenhuizen nog
maar iets lager dan bij de grote algemene ziekenhuizen. Over alle ziekenhuizen genomen is
het aantal poliklinische verlossingen ook ruimschoots verdubbeld. Dit wordt veroorzaakt door
zowel een toenemend aantal geboorten als een toename van het aandeel poliklinische
bevallingen onder deze geboorten.
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Tabel 6.13 geeft een overzicht van de ontwikkelingen van een aantal wat meer bijzondere
verrichtingen, die niet in alle ziekenhuizen worden uitgevoerd. Het gaat om de hartkatheteri-
saties, PTCA's en hemodialyses samengenomen in de variabele bijzondere verrichtingen, en
de topklinische operaties. Deze laatste groep bestaat uit drie bijzondere operaties die vallen
onder artikel 18 van de WZV, te weten de openhartoperaties, neurochirurgische operaties en
de nieroperaties. In de tabel zijn gegevens voor de ziekenhuizen uit 1985, 1990 en 1995,
ingedeeld naar type en grootteklasse.

Tabel 6.13 Gemiddeld aantal bijzondere verrichtingen en topklinische operaties, naar grootteklasse  en typea

ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

hartkatheterisaties topklinische operatiesb c

1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 303 348 1.310 995 910 1.090

algemeen 94 108 406 72 90 108

klein 7 0 1 5 2 7
middelgroot 124 115 345 64 75 73
groot 258 260 956 313 272 285

alle ziekenhuizen 100 127 479 100 155 187

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
Het gemiddelde aantal bijzondere verrichtingen bestaande uit hartkatheterisaties, PTCA's en hemodialysesb

per ziekenhuis in 1985 bedraagt 1.400.
Het gemiddelde aantal topklinische operaties, bestaande uit hart-, nier- en neurochirurgische operaties, perc

ziekenhuis in 1985 bedraagt 120.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.13 geeft aan dat de bijzondere verrichtingen (hartkatheterisaties, PTCA's en
hemodialyses) met name in de academische en de grote algemene ziekenhuizen worden
uitgevoerd. In de kleine algemene ziekenhuizen komen deze verrichtingen nauwelijks voor.
Tussen 1985 en 1995 is het aantal bijzondere verrichtingen per ziekenhuis bijna vervijfvou-
digd, met name doordat het gemiddelde aantal van zulke verrichtingen per academisch en per
groot algemeen ziekenhuis fors is toegenomen. Bij de kleine algemene ziekenhuizen is het
gemiddelde aantal bijzondere verrichtingen per ziekenhuis zelfs afgenomen; bij de middel-
grote ziekenhuizen is een verdubbeling zichtbaar over de periode 1985-1995.
Zoals ook gesignaleerd bij de bespreking van het aantal topklinische operaties per opname, als
maat voor de zorgzwaarte, geeft tabel 6.13 aan dat ook de topklinische operaties voornamelijk
voorkomen bij grote ziekenhuizen (algemene en academische). Het aantal van zulke
bijzondere operaties is fors gestegen; gemiddeld per ziekenhuis met 87%.

Bij vorenstaande ontwikkelingen per groep ziekenhuizen moet in gedachten gehouden worden
dat de gemiddelde schaal van de ziekenhuizen in de verschillende grootteklassen is toegeno-
men tussen 1985 en 1995. Hierdoor zullen toenamen in de gemiddelden voor de grote zieken-
huizen resulteren in een nog grotere stijging van het totaal.
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Verrichtingsprijzen

Evenals bij de finale productie behoren ook bij de intermediaire producten verschillende
prijzen (opbrengstprijzen). Voor twee van de intermediaire producten, dagopnamen en
verpleegdagen, zijn de opbrengstprijzen direct uit de budgetparameters af te leiden (zie voor
de prijs van dagopnamen de finale productie). Zoals uiteengezet in paragraaf 5.4.2 worden
voor een drietal verrichtingen zogenoemde verrichtingsprijzen afgeleid uit de prijzen die bij
de finale producten zijn geconstrueerd (prijs per ziektegeval). Het gaat hierbij om de
diagnostische onderzoeken, reactiveringssessies en de klinische operaties. Voor de overige
producten (laboratoriumonderzoeken, poliklinische operaties, poliklinische verlossingen en
onderzoek) worden geen verrichtingsprijzen vastgesteld, omdat dat technisch niet uitvoerbaar
is. Evenals bij de finale productie kunnen deze verrichtingsprijzen niet worden berekend voor
de academische ziekenhuizen door het ontbreken van budgetparameters. De gegevens in het
navolgende hebben dus alleen betrekking op de algemene ziekenhuizen in de periode 1985-
1995. Op dezelfde wijze als bij de finale productie zijn de verrichtingsprijzen voor 1985 in
tabel 6.14 gerelateerd aan de (gemiddelde) prijs van een dagopname in 1985. Prijsverschillen
tussen grootteklassen zijn ook uit tabel 6.14 af te lezen. Daarna wordt in tabel 6.15 een indruk
gegeven van de ontwikkelingen in de verrichtingsprijzen in de loop der tijd. Een volledig
overzicht van de productprijzen per jaar is opgenomen in de bijlage (tabellen B6.13
(dagopnamen) en B6.33-B6.36).

Tabel 6.14 Verrichtingsprijzen naar grootteklassen,  1985 (in indexcijfers, prijs dagopname  1985 = 100)a b

dagopname radiodiagnostis reactiverings- klinische verpleegdag
ch onderzoek sessies  operatie

algemeen 100 29 8 66 31

klein 100 29 8 66 31
middelgroot 100 29 8 66 31
groot 100 29 8 66 31

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
De prijs van een dagopnamen in 1985 bedroeg (afgerond op tientallen) 80 gulden.b

Bron: SCP (analysebestand)

Zoals aangegeven bedraagt de prijs van een dagopname in 1985 ongeveer 80 gulden. De
opbrengstprijs van een radiodiagnostisch onderzoek bedraagt bijna een derde van de prijs van
een dagopname (29/100). De gemiddelde prijs van een reactiveringssessie, een klinische
operatie en een verpleegdag bedragen in 1985 respectievelijk 8%, 66% en 31% van de
gemiddelde prijs van een dagopname in 1985. Hoewel de prijzen verschillen tussen de
ziekenhuizen en grootteklassen, zijn deze verschillen in 1985 zo klein dat zij in de tabel niet
tot uitdrukking komen.

Tabel 6.15 geeft een indruk van de ontwikkelingen in de verrichtingen tussen 1985 en 1995.
Hierbij vormt per verrichting de gemiddelde verrichtingsprijs over alle algemene
ziekenhuizen in 1985 de basis. 
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Tabel 6.15 Verrichtingsprijzen naar grootteklassen,  1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)a

dagopname radiodiagnostis reactiverings- klinische verpleegdag
ch onderzoek sessie operatie

algemeen 568 1.048 1.037 1.016 262

klein 540 972 961 905 253
middelgroot 560 1.033 1.022 1.012 260
groot 615 1.168 1.145 1.039 276

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand) 

Uit tabel 6.15 volgt dat de prijzen van de intermediaire producten alle zijn toegenomen tussen
1985 en 1995. De prijzen voor een verpleegdag zijn ruim 2,5 maal zo hoog geworden; de
prijzen van een dagopname ongeveer 5,5 maal. De overige drie verrichtingsprijzen zijn zelfs
ruim vertienvoudigd. Ook is zichtbaar in de tabel dat de prijzen niet voor alle ziekenhuizen
dezelfde ontwikkeling vertonen. Doordat het FB-systeem voor sommige producten grotere
parameterwaarden toekent aan grote ziekenhuizen dan aan kleine ziekenhuizen, groeien de
prijzen bij de grotere ziekenhuizen sterker dan bij de kleine ziekenhuizen.

6.3 Ingezette middelen

6.3.1 Indicatoren van ingezette middelen

Zoals vermeld in hoofdstuk 5 zijn de ingezette middelen verdeeld in personeel, materiaal en
kapitaal. Het personeel is daarbij onderscheiden naar verplegend, paramedisch en overig
personeel. Zoals aangegeven in paragraaf 5.5.1 omvat het verplegend personeel tevens de
leerling-verpleegkundigen, en zijn de specialisten niet in één van de personeelscategorieën
opgenomen. De specialisten in loondienst zijn uit de categorie 'paramedisch personeel'
verwijderd. Voor elk van de ingezette middelen wordt een prijs berekend, zoals aangegeven in
paragraaf 5.5.2. Deze prijs verschilt per ziekenhuis.

6.3.2 Ingezette middelen 1985-1995

In tabel 6.16 worden de gemiddelde kostenaandelen van de onderscheiden ingezette middelen
gepresenteerd voor de jaren 1985,1990 en 1995. Wederom zijn de gegevens voor de grootte-
klassen en typen apart opgenomen. Voor een overzicht van de kostenaandelen voor de overige
jaren wordt verwezen naar bijlage B6.3.
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Tabel 6.16 Gemiddelde kostenaandelen van personeel, materiaal en kapitaal, naar grootteklasse  en typea

ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

personeel materiaal kapitaal

1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 62 61 58 31 32 31 7 7 11

algemeen 58 56 55 27 28 30 15 15 16

klein 60 58 55 26 27 29 14 15 16
middelgroot 57 56 55 27 28 29 15 16 17
groot 55 56 55 27 29 31 16 15 14

alle ziekenhuizen 58 56 56 27 28 30 15 15 15

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.16 geeft aan dat het personeel ruim de helft van de kosten voor zijn rekening neemt.
In 1985 was het kostenaandeel van personeel 58%. Daarnaast vertegenwoordigt materiaal in
1985 een kwart van de kosten. De kapitaalkosten vormen gemiddeld ongeveer 15% van de
totale kosten. Het kostenaandeel van kapitaal is kleiner bij de grote ziekenhuizen dan bij de
kleine en middelgrote ziekenhuizen. Bij de academische ziekenhuizen geldt dit nog sterker.
Het aandeel materiële kosten is in de loop der tijd toegenomen ten koste van het aandeel van
de personeelskosten.

Zoals eerder aangegeven is het personeel onderscheiden in drie categorieën: verplegend,
paramedisch en overig personeel. In tabel 6.17 worden de aandelen van deze categorieën in de
personeelskosten afzonderlijk weergegeven.

Tabel 6.17 Gemiddelde kostenaandelen van verplegend, paramedisch en overig personeel, naar grootteklassea

en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

verplegend personeel paramedisch personeel overig personeel

1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 36 41 36 17 21 20 53 46 48

algemeen 45 46 45 19 20 21 36 34 32

klein 48 48 46 19 20 20 36 36 32
middelgroot 45 45 45 19 20 21 34 36 32
groot 41 45 43 19 20 21 34 36 34

alle ziekenhuizen 45 45 45 19 20 21 36 36 34

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel 6.17 geeft aan dat met name verplegend personeel een groot deel van de personele
kosten vertegenwoordigt. Het kostenaandeel van het verplegend personeel neemt af naarmate
het ziekenhuis groter wordt. In de academische ziekenhuizen is het kostenaandeel van
verplegend personeel juist relatief laag, doordat het kostenaandeel van het overige personeel
veel groter is dan in de algemene ziekenhuizen. Ook het aandeel van het paramedisch
personeel in de personele kosten is daar relatief laag. In de loop der tijd is het kostenaandeel
van verplegend personeel gemiddeld over alle ziekenhuizen constant gebleven, terwijl het
kostenaandeel voor paramedisch personeel is toegenomen ten koste van het overige personeel.
Voor de academische ziekenhuizen geldt een toename bij paramedisch en verplegend
personeel en een afname bij overig personeel tot 1990, waarna het omgekeerde te zien is.

Om de ontwikkelingen van de inzet van middelen beter te kunnen beoordelen, is het nuttig de
prijzen van de ingezette middelen te beschouwen. Tabel 6.18 geeft daarom de gemiddelde
prijzen van de ingezette middelen voor de jaren 1985, 1990 en 1995, in indexcijfers. Het jaar
1985 dient in deze tabel als basisjaar. Op deze prijsindexcijfers is geen correctie uitgevoerd
voor inflatie.

Tabel 6.18 Gemiddelde prijzen van de ingezette middelen,  1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)a

1985 1990 1995

verplegend personeel 100 120 145
paramedisch personeel 100 118 141
overig personeel 100 120 145
materiaal 100 106 119
kapitaal 100 122 159
ingezette middelen 100 116 139b

De prijs van verplegend personeel was in 1985 ongeveer 46.000 gulden per arbeidsjaar. Voor paramedischa

en overig personeel gelden gemiddelde bedragen van respectievelijk 50.000 en 47.000 gulden per
arbeidsjaar. De prijzen van materiaal en kapitaal hebben als zodanig geen betekenis, omdat de eenheden
van de inzet van materiaal en kapitaal geconstrueerde grootheden zijn die geen directe interpretatie hebben.
Deze kunnen dus niet onderling vergeleken worden. 
De prijsindex voor de ingezette middelen wordt gebaseerd op de jaargemiddelden van de prijzen van deb

afzonderlijke middelen. Als gewichten zijn de kostenaandelen uit het middelste jaar (1990) gehanteerd.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tussen 1985 en 1995 zijn volgens tabel 6.18 de prijzen fors toegenomen. De prijs voor alle
ingezette middelen gezamenlijk is toegenomen met bijna 40%. Deze toename heeft voor het
grootste deel plaatsgehad in de periode na 1989. De hieraan ten grondslag liggende prijzen
van de afzonderlijke ingezette middelen kennen uiteenlopende ontwikkelingen. De prijs van
kapitaal is het meeste gegroeid, een toename van 59% tussen 1985 en 1995; de prijs van
materiaal het minste (een groei van 19%). Tevens geeft tabel 6.18 aan dat de groei van de
prijs van paramedisch personeel enigszins achterblijft bij die van verplegend en overig
personeel. 
De ontwikkeling in de prijzen van personeel reflecteren de forse incidentele loonstijgingen
(zie Vandermeulen et al. 1997: 13). Voor een ander deel kunnen hier ook kwaliteitsontwik-
kelingen aan ten grondslag liggen. Door bijvoorbeeld vergrijzing van het personeelsbestand
wordt de gemiddelde prijs ook opgedreven (Vandermeulen et al. 1997: 21). Ook wordt door
schaarste op de arbeidsmarkt personeel in de loop der tijd steeds hoger ingeschaald.  
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De sterke toename van de prijs van kapitaal is het gevolg van een toename van de kwaliteit
van het kapitaal. Er wordt immers steeds geavanceerdere apparatuur aangeschaft. Bij de
constructie van het volume van kapitaal is de kwalitatieve component buiten beschouwing
gelaten, waardoor de toenemende kwaliteit in de prijsontwikkeling tot uitdrukking komt.

Door de kosten te corrigeren met de prijzen uit tabel 6.18 kan een indruk worden verkregen
van de ontwikkelingen in de volumes van de ingezette middelen per ziekenhuis. Deze
ontwikkelingen worden in tabel 6.19 weergegeven in indexcijfers, met 1985 als basisjaar.
Tevens zijn de gemiddelde kosten, gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen, dus het totale
volume van de ingezette middelen per ziekenhuis, in de tabel opgenomen.

Tabel 6.19 Volumes van de ingezette middelen per ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in indexcijfers, 1985 =
100)

1985 1990 1995
verplegend personeel 100 130 146
paramedisch personeel 100 136 168
overig personeel 100 128 142
materiaal 100 157 205
kapitaal 100 128 145

totaal volume 100 136 161
Bron: SCP (analysebestand)   
Tabel 6.19 geeft aan dat het totale volume van de ingezette middelen per ziekenhuis met ruim
60% is toegenomen tussen 1985 en 1995. Tevens blijkt dat de inzet van materiaal per zieken-
huis is verdubbeld. De volumes van de verschillende personeelscategorieën per ziekenhuis
zijn gegroeid met 40% à 70% in diezelfde periode. Ook het volume van kapitaal per zieken-
huis is toegenomen met bijna de helft. Ook hier wordt de forse schaalvergroting nog eens
duidelijk.

Uit tabel 6.16 kon ook de samenstelling van de inzet van middelen in termen van kosten
worden afgelezen. Vanwege de uiteenlopende prijsontwikkelingen voor de verschillende
personeelscategorieën is het ook zinvol eens naar de personeelssamenstelling in termen van
volumes te kijken. In tabel 6.20 zijn de volumes van de verschillende categorieën ingezette
middelen in aandelen aangegeven voor de jaren 1985, 1990 en 1995. 
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Tabel 6.20 Gemiddelde volumeaandelen van verplegend, paramedisch en overig personeel, materiaal en
kapitaal naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995a

verplegend paramedisch overig personeel materiaal kapitaal
personeel personeel

1985 1990 1995 1985 1990 1995 5 0 1995 5 0 1995 5 0 1995
198 199 198 199 198 199

academisch 19 20 19 10 13 11 29 24 25 30 34 36 12 10 9

algemeen 26 25 24 11 11 11 21 19 17 27 30 34 15 15 14

klein 28 26 25 11 11 11 21 20 18 25 30 34 15 14 13
middelgro 26 25 24 11 11 12 20 19 17
ot 27 30 34 15 15 14
groot 24 23 22 11 11 12 20 18 17 27 31 33 17 17 16

alle 26 24 23 11 11 11 21 19 18
ziekenhuizen 27 31 34 15 15 14

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Uit tabel 6.20 volgt dat het verplegend personeel in 1985 45% van het totale personeelsvolu-
me voor zijn rekening nam. Het overige personeel vormde nog eens een derde deel van het
totale personeelsvolume. Het resterende vijfde deel werd ingenomen door het paramedisch
personeel. 
Opvallend is het dat in de academische ziekenhuizen relatief minder verplegend personeel
aanwezig is en meer overig personeel dan in de algemene ziekenhuizen. Bij de algemene
ziekenhuizen is het aandeel verplegend personeel iets groter naarmate het ziekenhuis kleiner
is. Dit gaat ten koste van het aandeel paramedisch personeel. Dit beeld komt overeen met de
verhoudingen in de kostenaandelen die in tabel 6.16 zijn weergegeven. Met andere woorden,
blijkbaar hebben grootte en type ziekenhuis invloed op de samenstelling van de ingezette
middelen.
De onderlinge verhoudingen tussen de personeelsvolume van de categorieën zijn in de loop
der tijd niet aan sterke wijzigingen onderhevig. Het volumeaandeel paramedisch personeel
neemt in de loop der tijd toe ten koste van beide andere groepen. Deze ontwikkeling stemt
overeen met de prijsontwikkelingen die in tabel 6.17 zijn geschetst. Daar bleek immers dat
het paramedisch personeel minder snel toeneemt in prijs dan beide andere categorieën. Er is
dus sprake geweest van enige substitutie van verplegend en overig personeel in paramedisch
personeel. Ziekenhuizen reageren dus waarschijnlijk op veranderingen in de prijzen van de
ingezette middelen.

6.4 Overige kenmerken

6.4.1 Indicatoren van overige kenmerken

Naast de productie en de inzet van middelen is aan het SCP-analysebestand ook een aantal
andere gegevens toegevoegd die gezien worden als efficiëntiekenmerken, zie paragraaf 5.6.
Er worden drie groepen kenmerken onderscheiden, te weten productiekenmerken, kenmerken
van de markt en institutionele vormgeving, en bedrijfs- en proceskenmerken. Hierna wordt
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een aantal indicatoren van deze groepen besproken.

Productiekenmerken 

De productiekenmerken hebben betrekking op die aspecten van de productie die in eerste
instantie bij de beschrijving van de productiehoeveelheden buiten beeld zijn gebleven. Het
betreft hier met name kenmerken met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. De kwaliteit
van de zorg is, zoals ook in hoofdstuk 4 is aangegeven, niet eenvoudig te meten. Hier wordt
daarom niet gekeken naar de beleving van de patiënten, maar naar procesmatige aspecten van
de dienstverlening.
In de analyses komen de zogenoemde samenstellingsprijzen van verpleegkundig, paramedisch
en overig personeel, en materiaal aan bod. Een samenstellingsprijs is de verhouding tussen de
kosten per eenheid ingezet middel in een bepaald ziekenhuis en de vigerende (regio)prijs van
dat ingezette middel. Als bijvoorbeeld de kosten van een verpleegkundige in een ziekenhuis
hoger zijn dan de gemiddelde kosten van verpleegkundigen in de desbetreffende regio, dan is
dit een aanwijzing dat het ziekenhuis ervarener en/of beter opgeleid personeel in dienst heeft.
Met andere woorden: de samenstellingsprijs is een indicator voor de samenstelling van het
personeel qua opleidingsniveau en anciënniteit. Daarnaast wordt het aantal consulenten dat
aan het ziekenhuis verbonden is als kwaliteitskenmerk beschouwd. Het idee hierachter is dat
consulenten alleen bij een bepaald specialisme voorkomen wanneer dat specialisme anders
niet binnen het ziekenhuis vertegenwoordigd zou zijn. Daaruit volgt dat de kennis van dat
specialisme niet zo groot is, waardoor de kwaliteit van de zorg negatief kan worden beïnvloed.

Kenmerken van de markt en institutionele vormgeving

Kenmerken van de markt en institutionele vormgeving verwijzen naar een aantal factoren
waar een ziekenhuis geen grip op heeft, zoals type ziekenhuis, beheersvorm, mate van concur-
rentie en denominatie.

Stichtingen vormen de belangrijkste beheersvorm binnen de sector 'ziekenhuizen'. Ongeveer
75% van de ziekenhuizen maakt deel uit van een stichting. Daarnaast worden nog enkele
andere vormen onderscheiden, zoals verenigingen, gemeenten, en andere semi-publiekrechte-
lijke lichamen. Hier wordt uitgegaan van een tweedeling: stichtingen versus overige beheers-
vormen. Verschillen die hierbij een rol spelen hebben bijvoorbeeld betrekking op de aanslui-
ting bij andere vormen van regelgeving. Zo heeft het personeel van sommige beheersvormen
een andere pensioenvoorziening dan het gangbare PGGM-pensioen. Voorts zijn sommige
ziekenhuizen gebonden bepaalde diensten 'af te nemen' via de gemeenten.
De denominatie van een ziekenhuis verwijst naar de religieuze achtergrond van het zieken-
huis. Ziekenhuizen met verschillende denominaties kunnen verschillende opvattingen
huldigen over het verzorgingsniveau en de omgang met patiënten en familie. Bovendien kan
de denominatie een aanwijzing zijn voor verbondenheid met andere maatschappelijke
instellingen en voorzieningen, die bijvoorbeeld zouden kunnen leiden tot een grotere inzet
van vrijwilligers. Bij de indeling worden confessionele en niet-confessionele ziekenhuizen
onderscheiden. 
De onderscheiden typen zijn algemene en academische ziekenhuizen. Bij de modellering van
de productiestructuur is al zo veel mogelijk recht gedaan aan het onderscheid tussen algemene
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en academische ziekenhuizen. Zo doen academische ziekenhuizen meer aan opleiding en
onderzoek dan algemene ziekenhuizen. Met deze variabelen is al expliciet rekening gehouden
bij de productie. Tevens hebben academische ziekenhuizen overwegend specialisten in loon-
dienst. Het aandeel specialisten in loondienst wordt echter ook expliciet als kenmerk in de
analyses opgenomen. Ook in algemene, voornamelijk grote ziekenhuizen wordt aan onder-
zoek en opleiding gedaan, en zijn sommige specialisten in loondienst. Academische zieken-
huizen zijn in deze opzichten dus niet uniek. Niettemin is het niet uitgesloten dat acade-
mische ziekenhuizen zich, bijvoorbeeld op grond van hun andere financieringssystematiek,
toch van algemene ziekenhuizen onderscheiden. 
De mate van concurrentie kan van invloed zijn op zowel de kosten als de kwaliteit van het
ziekenhuis. In paragraaf 5.6 werd een concentratiegraad geïntroduceerd, de zogenoemde
Herfindahl-index, waarmee de concurrentiepositie van de ziekenhuizen kan worden weerge-
geven. Hier is alleen van belang dat de concentratiegraad een getal is tussen 0 en 1, waarbij
een hogere waarde duidt op de aanwezigheid van relatief weinig andere ziekenhuizen in de
omgeving, dus een grote mate van concentratie van zorg in een klein aantal ziekenhuizen,
ofwel een geringe concurrentie voor een ziekenhuis. Ook op andere wijzen kan de aanwezig-
heid van andere instellingen in de omgeving van een ziekenhuis zich doen laten voelen. Een
bekend voorbeeld hiervan is de soms ontoereikende capaciteit van verpleeghuizen. Hierdoor
liggen er patiënten in ziekenhuizen die eigenlijk in een verpleeghuis dienen te worden opge-
nomen ('verkeerde-beddenproblematiek'). Een soortgelijk argument kan ook worden gehan-
teerd voor de eerstelijnszorg. Huisartsen met een grote praktijk hebben vanwege tijdgebrek
eerder de neiging patiënten door te sturen naar een specialist dan huisartsen met een kleine
praktijk. Helaas is er geen of onvoldoende informatie beschikbaar over de omvang van dit
soort verschijnselen in de verschillende regio's. Daarom is de mate van concurrentie alleen
gerelateerd aan de concurrentie tussen ziekenhuizen onderling. 
Tevens is bekend of de ziekenhuizen organisatorisch gecombineerd zijn met een andere
instelling. Het gaat daarbij niet noodzakelijk om een ander ziekenhuis; het kan bijvoorbeeld
ook een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een verzorgingshuis of een instelling voor
verstandelijk gehandicapten betreffen. Hier wordt alleen aangegeven of er een band met een
andere instelling bestaat, zonder onderscheid te maken naar het soort gelieerde instelling.
De financieringssystematiek verwijst naar de verschillende regimes die in de periode tussen
1985 en 1995 golden. Hier worden twee periodes onderscheiden, namelijk de periode vóór en
de periode na de invoering van de functiegerichte budgettering (FB) in 1988.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 heeft zich in de afgelopen decennia een omvangrijk fusie-
proces voorgedaan. Ziekenhuizen die zich in een fusietraject bevinden of net gefuseerd zijn,
hebben te maken met veranderingen in het productieproces. Daarom worden twee variabelen
opgenomen in het rijtje van institutionele kenmerken die aangeven of een ziekenhuis in het
komende jaar zal gaan fuseren, of dat het ziekenhuis juist in het desbetreffende jaar uit een
fusie is ontstaan.

Kenmerken van het bedrijf en het proces

Onder de kenmerken van het bedrijf en het proces valt een aantal aspecten van het productie-
proces waarop het management van een ziekenhuis invloed kan uitoefenen. Zo wordt gekeken
naar de voltijdfactoren van personeel, de bezettingsgraad, het ziekteverzuim, het kostenaan-
deel uitbesteed werk, het kostenaandeel inbesteed werk, het aandeel specialisten in loondienst,
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het aantal opleidingsplaatsen, de aanwezigheid van een zogenoemde buitenpolikliniek, en de
omvang van de financiële reserves. 
De voltijdfactor van een personeelscategorie wordt gedefinieerd als het aantal voltijdequiva-
lenten per personeelslid. Zo geeft een voltijdfactor van bijvoorbeeld 0,80 aan dat het personeel
gemiddeld een aanstelling voor 80% van de werkweek heeft. Een lage voltijdfactor geeft aan
dat er veel deeltijdpersoneel is, wat een grotere belasting van de personeelsafdeling met zich
meebrengt. Tevens wordt de overhead groter (werkbesprekingen), en kunnen er organisato-
rische problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld meer werkplekken moeten worden gecreëerd.
Daartegenover staat dat de inzet van personeel flexibeler is en dat de sociale premies die door
de werkgevers voor de deeltijders moeten worden afgedragen lager zijn dan die voor
voltijders. Al deze aspecten kunnen de efficiëntie van het ziekenhuis beïnvloeden.
De bezettingsgraad is een aanwijzing voor de intensiteit van het gebruik van verschillende
capaciteiten in een ziekenhuis. De bezettingsgraad kan voor verschillende delen van de
capaciteit van het ziekenhuis worden berekend: bedden, operatiekamers, verloskamers en
röntgenkamers. De bezettingsgraad van bedden wordt berekend als het aantal verpleegdagen
per bed, die van de operatiekamers als het aantal operaties per operatiekamer. De bezettings-
graad van de verloskamers en de röntgenkamers is respectievelijk het aantal verlossingen per
verloskamer en het aantal röntgenfoto's per röntgenkamer in een jaar. 
Ziekteverzuim kan ontstaan door toevallige omstandigheden, maar is ook een indicatie van de
werkomstandigheden en de bedrijfscultuur. Dit wordt afgemeten aan de verhouding tussen de
totale personeelskosten en de salarissen die tijdens ziekteperiodes worden uitbetaald per
ziekenhuis. Het ziekteverzuim leidt tot extra kosten voor het ziekenhuis doordat er voor
vervanging moet worden gezorgd en er organisatorische problemen kunnen ontstaan.
Het uit- en inbesteed werk heeft betrekking op procesactiviteiten die een ziekenhuis door
derden laat uitvoeren of voor derden uitvoert. De 'derde' in dit verband is niet noodzakelijker-
wijs een ander ziekenhuis; het kan ook gaan om bijvoorbeeld een verpleeghuis. Gedacht kan
worden aan diensten als het wassen van linnengoed, keukenactiviteiten, het beheren van de
administratie of het uitvoeren van medische diensten als laboratoriumonderzoeken. Speciali-
satie in dit soort activiteiten, of juist het afstoten daarvan, kan efficiëntievoordelen opleveren.
De mate van uit- en inbestedingen wordt gemeten aan de hand van het aandeel dat de kosten
van uitbestedingen en de opbrengsten van inbestedingen beslaan in de variabele kosten van
het ziekenhuis.
Een belangrijk bedrijfskenmerk van een ziekenhuis is ongetwijfeld het al dan niet in loon-
dienst hebben van specialisten. Specialisten in loondienst kunnen vanwege het feit dat hun
beloningsprikkels verschillen van die van hun vrijgevestigde collega's, andere beslissingen
nemen ten aanzien van de uit te voeren verrichtingen. Hierdoor is het mogelijk dat er per
specialist meer of minder verrichtingen of duurdere verrichtingen worden gedaan, of bijvoor-
beeld meer of minder patiënten worden opgenomen. Dit kenmerk wordt geoperationaliseerd
als het aandeel van de specialisten in het ziekenhuis dat in loondienst is.
Het aantal plaatsen voor specialisten in opleiding wordt ook als proceskenmerk opgenomen.
Naast het feit dat specialisten in opleiding wellicht een andere wijze van diagnostiek en
behandeling hebben dan hun ervaren collega's, is er met het opleiden zelf ook een extra inzet
van middelen gemoeid, zoals begeleiding.
Het bestaan van een polikliniek op een andere locatie dan het ziekenhuis, een zogenoemde
buitenpolikliniek, kan efficiëntienadelen met zich meebrengen doordat bijvoorbeeld allerlei
apparatuur zowel op de hoofdlocatie als in de buitenpolikliniek aanwezig moet zijn, of
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doordat er niet direct gebruikgemaakt kan worden van de expertise die op de hoofdlocatie
aanwezig is. Daarnaast kunnen de transportkosten van bijvoorbeeld onderzoeksmonsters,
uitslagen van onderzoeken en dossiers de efficiëntie verminderen.
Tot slot kan de vermogenspositie van een ziekenhuis van invloed zijn op het productieproces.
Wanneer een ziekenhuis een zeer klein vermogen heeft, zullen erg dure behandelingen
wellicht minder vaak worden uitgevoerd. Wanneer de vermogenspositie juist gunstig is, is er
meer ruimte voor kwaliteitsaspecten van de zorg. Het productieproces wordt hier dus door
beïnvloed. Het omgekeerde kan echter ook gelden. Wanneer een ziekenhuis erg efficiënt te
werk gaat, zal het eenvoudig zijn een goede vermogenspositie te handhaven, terwijl ineffi-
ciënte ziekenhuizen al snel in de rode cijfers kunnen komen. Om deze effecten te kunnen
meten, wordt het vermogen van de ziekenhuizen (de zogenoemde reserve aanvaardbare
kosten, RAK) opgenomen als proceskenmerk. Hierbij wordt de omvang van de reserve
aanvaardbare kosten gerelateerd aan de variabele kosten.

De vorenstaande indeling in kenmerken van productiekenmerken, institutionele kenmerken
en proceskenmerken ligt niet helemaal vast. Aspecten die bijvoorbeeld onder productie-
kenmerken worden genoemd, kunnen ook worden geïnterpreteerd als bedrijfs- en proces-
kenmerken. De samenstellingsprijs van personeel is ook op te vatten als een beslissing van het
management om uit overwegingen van efficiëntie beter gekwalificeerd personeel aan te trek-
ken, of kan juist duiden op een gebrek aan overwegingen van efficiëntie door een ondoordacht
aannamebeleid. De bezettingsgraad kan ook een aanwijzing zijn voor het al dan niet bestaan
van wachtlijsten, en is dan eerder een indicatie van de vraag naar ziekenhuiszorg in de regio.

In tabel 6.21 wordt een overzicht gegeven van de indicatoren van de overige kenmerken die
een rol spelen in de analyses in de volgende hoofdstukken.
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Tabel 6.21 Overzicht van overige
kenmerken

omschrijving

productiekenmerken

samenstellingsprijs verplegend afwijking van gemiddelde prijs van verplegend personeel ten
personeel opzichte van regionaal geldende prijs
samenstellingsprijs paramedisch afwijking van gemiddelde prijs van paramedisch personeel ten
personeel opzichte van regionaal geldende prijs
samenstellingsprijs overig personeel afwijking van gemiddelde prijs van overig personeel ten opzichte

van regionaal geldende prijs
aandeel consulenten percentage consulenten in het totale aantal specialisten

kenmerken van de markt en institutionele
vormgeving

beheersvorm stichting versus overige beheersvormen
denominatie confessioneel versus niet-confessioneel
concentratiegraad Herfindahl-index voor het aantal ziekenhuizen in de regio (zie § 5.6)
type academisch versus algemeen ziekenhuis
gecombineerd met andere instelling gelieerd aan ander ziekenhuis, verpleeghuis enz.
voor fusie ziekenhuis fuseert in het jaar na waarneming
na fusie ziekenhuis is ontstaan uit fusie in het jaar voor waarneming

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel aantal personeelsleden verplegend personeel gedeeld door het

aantal fulltime- equivalents
voltijdfactor paramedisch personeel aantal personeelsleden paramedisch personeel gedeeld door het

aantal fulltime- equivalents
voltijdfactor overig personeel aantal personeelsleden overig personeel gedeeld door het aantal

fulltime- equivalents
bezettingsgraad bedden gemiddeld aantal verpleegdagen per erkend bed per jaar
bezettingsgraad operatiekamers gemiddeld aantal (ongewogen) operaties per operatiekamer per jaar
bezettingsgraad verloskamers gemiddeld aantal verlossingen per verloskamer per jaar
bezettingsgraad röntgenkamers gemiddeld aantal röntgenonderzoeken per röntgenkamer per jaar
ziekteverzuim percentage kosten doorbetalingen bij ziekte in de totale

personeelskosten
uitbestedingen percentage kosten van uitbestedingen van variabele kosten
inbestedingen percentage opbrengsten inbestedingen van variabele kosten
aandeel specialisten in loondienst percentage specialisten in loondienst in het totale aantal

specialisten
opleidingsplaatsen percentage agio's in het totale aantal specialisten
buitenpolikliniek aanwezigheid van buitenpolikliniek
reserve aanvaardbare kosten percentage reserve aanvaardbare kosten van variabele kosten

Bron: SCP 

6.4.2 Overige kenmerken 1985-1995

In deze paragraaf worden de overige kenmerken nader bestudeerd. Eerst komen de productie-
kenmerken uit tabel 6.22 aan bod. 

De samenstellingsprijzen worden berekend voor de drie onderscheiden personeelscategorieën
afzonderlijk: verplegend, paramedisch en overig personeel. In paragraaf 6.4.1 is al uitgebreid
op de inzet van personeel en de prijzen ingegaan. Hoewel de samenstellingsprijzen verschil-
len weerspiegelen in de samenstelling van personeel in ziekenhuizen binnen een regio, geven
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deze prijzen geen uitsluitsel over de ontwikkelingen van de samenstelling in de loop der tijd.
Immers, de samenstellingsprijs is gemeten als het verschil tussen de prijs in een bepaald
ziekenhuis op een bepaald tijdstip en de regionaal geldende prijs op datzelfde tijdstip. In tabel
6.22 wordt een overzicht gegeven van de samenstellingsprijzen van de drie personeelscatego-
rieën voor de ziekenhuizen voor de jaren 1985, 1990 en 1995. 

Tabel 6.22 Gemiddelde samenstellingsprijzen van verplegend, paramedisch en overig personeel, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995a

verplegend personeel personeel overig personeel
paramedisch

1985 1990 1995 1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 1,00 1,00 1,05 0,99 1,03 1,05 1,21 1,07 1,38

algemeen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 0,98

klein 1,00 0,99 0,99 1,00 1,02 0,98 0,99 0,99 1,00
middelgroot 1,01 1,00 1,00 1,01 0,99 0,99 0,99 1,02 0,96
groot 0,99 1,01 0,99 1,00 1,03 1,02 1,06 1,00 0,98

alle ziekenhuizen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Uit tabel 6.22 blijkt dat de variatie in samenstelling voor de verschillende jaren over het
algemeen gering is. Bij het verplegend personeel blijken alleen de academische ziekenhuizen
in 1995 gemiddeld iets ervarener (duurder) personeel in dienst te hebben. Voor het parame-
disch personeel geldt een dergelijke afwijking ook al voor de academische ziekenhuizen in
1990. Voor het overige personeel geldt dit voor alle in de tabel genoemde jaren. Bij het
overige personeel gelden veel grotere verschillen tussen de grootteklassen en typen zieken-
huizen dan voor de andere personeelscategorieën. Zo blijkt de gemiddelde samenstellingsprijs
van overig personeel voor academische ziekenhuizen in 1995 bijna 40% boven het algemene
gemiddelde te liggen.
Zoals bij de inleiding van tabel 6.22 reeds werd opgemerkt, geven deze cijfers geen uitsluitsel
over kwaliteitsontwikkelingen in de loop der tijd. Uit onderzoek van het NZi naar de inciden-
tele loonontwikkeling in NZf-sectoren (Vandermeulen et al. 1997) blijkt dan ook dat zowel de
leeftijdssamenstelling als de functiesamenstelling in de loop der tijd wijzigt. Het personeel
wordt gemiddeld ouder, en het aandeel leerling-personeel neemt af. Voor deze kwaliteitsont-
wikkeling is op basis van de hier gehanteerde prijzen wel een globale indicatie te geven. In
tabel 6.18 werden cijfers gepresenteerd over de prijsontwikkeling van personeel. Hieruit
kunnen gemiddelde prijzen per jaar voor personeel worden afgeleid. Deze kunnen vervolgens
worden vergeleken met de prijsindexcijfers voor de contractuele lonen, zoals die door het
Centraal Bureau voor de Statistiek worden gepresenteerd. Deze verschillen kunnen ook
worden uitgelegd als een soort samenstellingsprijzen. Een dergelijke berekening laat zien dat
de samenstellingsprijs in 1990 ongeveer 11% hoger is dan in 1985, en in 1995 zelfs bijna
20%.4
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Tabel 6.23 geeft een overzicht van het laatste productkenmerk: het aandeel consulenten. Het
gemiddelde aandeel consulenten in het totale aantal specialisten is in de tabel per ziekenhuis
weergegeven voor de grootteklassen en typen afzonderlijk. Zie tabel B6.52 voor een volledig
overzicht.

Tabel 6.23 Aandeel consulenten, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985, 1990 en 1995 (in procenten vana

het aantal specialisten)

1985 1990 1995
academisch 0 1 0

algemeen 8 7 2

klein 13 12 4
middelgroot 4 6 2
groot 3 3 1

alle ziekenhuizen 8 7 2

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.23 geeft aan dat de academische ziekenhuizen weinig consulenten aan zich gebonden
hebben. Wellicht is de kennis die in de academische ziekenhuizen aanwezig is van zodanig
niveau dat er geen adviezen van buitenaf nodig zijn. Met name in de kleine ziekenhuizen is er
sprake van consulenten. Dit is niet zo verwonderlijk omdat, naarmate het ziekenhuis kleiner
is, de mate van specialisatie ook kleiner wordt. In kleine ziekenhuizen zal dus voor bijzondere
ziektegevallen sneller hulp van buitenaf moeten worden gevraagd.

Tabel 6.24 geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de kenmerken van de markt en de
institutionele vormgeving. Weer worden voor de jaren 1985, 1990 en 1995 de gemiddelde
waarden gegeven, en wordt voor de overeenkomstige gegevens voor alle jaren verwezen naar
de bijlage (tabel B6.53).

Tabel 6.24 Kenmerken van de markt en institutionele vormgeving van algemene en academische ziekenhuizen,
1985, 1990 en 1995

1985 1990 1995

aandeel stichtingen (in %) 73 75 80
aandeel confessionelen (in %) 58 55 47
concentratiegraad 0,17 0,19 0,23
aandeel gecombineerd met andere instelling (in %) 19 13 18
fuseert volgend jaar (in %) 5 6 0
vorig jaar gefuseerd (in %) 3 5 0

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.24 geeft aan dat ruim 70% van de ziekenhuizen in 1985 deel uitmaakt van een
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stichting. Dit aandeel groeit tot 80% in 1995. Bijna 60% van de ziekenhuizen heeft in 1985
een confessionele achtergrond. Dit aandeel neemt in de periode 1985-1995 af tot minder dan
50% in 1995. Beide ontwikkelingen hebben wellicht te maken met het proces van fusies,
waarbij ziekenhuizen met een confessionele achtergrond zijn gesloten of zich hebben
aangesloten bij een niet-confessioneel ziekenhuis met een stichtingsvorm.
De concentratiegraad geeft aan met hoeveel ziekenhuizen in de omgeving een instelling
rekening moet houden. Hoe hoger de concentratiegraad, hoe minder de ziekenhuizen te
maken hebben met concurrentie. Zoals verwacht is tussen 1985 en 1995 de mate van concen-
tratie toegenomen. Immers , door de schaalvergroting is het aantal ziekenhuizen fors afgeno-
men. 
Tot slot geeft tabel 6.24 aan dat over de gehele periode 1985-1995 ongeveer 18% à 19% van
de ziekenhuizen gelieerd is aan een andere instelling. De waarde van 13% in 1990 weer-
spiegelt een eenmalig laag aandeel.
Ruim 5% van de ziekenhuizen heeft in de jaren 1985 tot 1991 te maken met een fusie. In de
jaren daarna komen fusies nog maar weinig voor.

Ook de kenmerken van het bedrijf en het productieproces kunnen op deze manier worden
bekeken. Tabel 6.25 geeft de gemiddelden voor de jaren 1985, 1990 en 1995. Voor de overige
jaren wordt weer verwezen naar de bijlage (tabel B6.53).

Tabel 6.25 Proceskenmerken van algemene en academische ziekenhuizen, 1985, 1990 en 1995

1985 1990 1995
voltijdfactor verplegend personeel (in %) 90 80 73
voltijdfactor paramedisch personeel (in %) 88 79 74
voltijdfactor overig personeel (in %) 78 71 66
bezettingsgraad bedden 290 270 260a

bezettingsgraad operatiekamers 1.100 1.280 1.670a

bezettingsgraad verloskamers 250 300 290a

bezettingsgraad röntgenkamers 5.940 5.720 6.160a

ziekteverzuim (in % van personeelskosten) 4,3 5,7 5,1b

uitbestedingen (in % van variabele kosten) 6 7 7
inbestedingen (in % van variabele kosten) 2 2 3
aandeel specialisten in loondienst (in % van specialisten) 22 26 29
opleidingsplaatsen (in % van specialisten) 15 19 21
buitenpolikliniek (in % van ziekenhuizen) 24 32 41
reserve aanvaardbare kosten (in % van variabele kosten) - 5 4c d

Afgerond op tientallen.a

Cijfers over 1985 zijn niet beschikbaar. Dit cijfer heeft betrekking op 1986.b

Cijfers over 1991,1992 en 1993 beschikbaar. Dit cijfer heeft betrekking op 1991.c

Cijfers over 1991,1992 en 1993 beschikbaar. Dit cijfer heeft betrekking op 1993.d

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.25 geeft de gemiddelde voltijdfactor van de verschillende personeelscategorieën. De
voltijdfactor van verplegend personeel bedroeg in 1985 87%. Dit was in 1995 gedaald naar
73%. Eenzelfde ontwikkeling is ook bij het paramedisch en overig personeel te zien. Dit is
een uitvloeisel van een algemene maatschappelijke ontwikkeling waarin steeds meer mensen
een deeltijdaanstelling hebben. Van de onderscheiden personeelscategorieën heeft het overige
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personeel de laagste voltijdfactor.  
De bezettingsgraden van bedden, operatiekamers, verloskamers en röntgenkamers geven aan
in hoeverre de beschikbare capaciteit wordt benut. Tabel 6.25 geeft aan dat in het jaar 1995
gemiddeld 260 verpleegdagen per bed worden gerealiseerd. In 1985 bedroeg dit aantal nog
290. Deels is de leegstand het gevolg van de noodzaak van overcapaciteit om eventuele
calamiteiten te kunnen opvangen. Een andere oorzaak van de onvolledige benutting van de
capaciteit is het feit dat erkende bedden in veel gevallen slechts een administratief begrip zijn,
en dat het werkelijke aantal bedden lager ligt. Dit laatste fenomeen is vooral een verklaring
voor de dalende bezettingsgraad van bedden in de loop der tijd. Er is immers sprake van een
neergang van het aantal verpleegdagen tussen 1985 en 1995 (zie § 2.3.2). De ontwikkeling
van het feitelijke aantal, maar zeker ook de ontwikkeling van het aantal erkende bedden zal
hierbij achter blijven. 

De bezettingsgraad van operatiekamers geeft aan dat er in 1985 gemiddeld 1.100 operaties in
een operatiekamer plaatsvinden. Dit aantal is toegenomen tot bijna 1.700 in 1995; de opera-
tiecapaciteit wordt dus steeds beter benut. Hier manifesteert zich het spiegelbeeld van de
ontwikkelingen in de bezettingsgraad van de bedden. Het aantal operaties is in de loop der tijd
drastisch gegroeid (zie tabel 6.13). De capaciteit in termen van het aantal operatiekamers past
zich vertraagd aan. Om toch zo veel mogelijk aan de vraag naar operaties te kunnen voldoen,
loopt de bezettingsgraad steeds verder op. Een andere oorzaak is het feit dat met name poli-
klinische operaties niet altijd in een operatiekamer hoeven plaats te vinden. Kleine ingrepen
worden ook bijvoorbeeld in een spreekkamer uitgevoerd, maar worden wel als operaties mee-
gerekend. Ook hierdoor loopt de gemeten bezettingsgraad op.
Het aantal verlossingen per verloskamer is in de loop der tijd eveneens toegenomen. Ook hier
geldt dat de capaciteit geen gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling in het aantal
verlossingen (zie tabel 6.13). Het aantal röntgenonderzoeken per röntgenkamer is nauwelijks
gewijzigd.
Het ziekteverzuim, gemeten in percentage doorbetaald loon in de personeelskosten, bedraagt
in 1986 4,3%. In de jaren daarna is sprake van een groei. In 1990 is het ziekteverzuim
inmiddels gestegen tot 5,7%. In 1993 (niet in de tabel) doet zich een omslag voor en daalt het
ziekteverzuim. In 1995 bedraagt het ziekteverzuim 5,1%.  
De uitbestedingen bedragen in 1985 6% van de kosten. Dit percentage groeit in de daarop-
volgende jaren tot 7%. Tussen 1990 en 1995 doet zich hier geen verandering meer in voor.
Het aandeel van de opbrengsten uit activiteiten voor derden in de totale kosten is in 1985
gemiddeld 2%. In de loop der tijd neemt dit aandeel licht toe tot ongeveer 3% in 1995.
De specialisten zijn in 1985 voor ongeveer 22% in loondienst. Daarna is sprake van een
gestage groei van het aandeel specialisten in loondienst. In 1995 is bijna 30% van de
specialisten in loondienst.
Het aandeel specialisten in opleiding (agio's) in het totale aantal specialisten is in 1985
ongeveer 15%. In 1995 is dit aandeel gegroeid tot ruim 20%.
Het aandeel ziekenhuizen met een buitenpolikliniek is fors toegenomen tussen 1985 en 1995.
In 1985 heeft bijna een kwart van de ziekenhuizen een buitenpolikliniek. In 1995 heeft meer
dan 40% hier de beschikking over.
Over de vermogenspositie van ziekenhuizen is in de periode 1985-1990 niets bekend. In de
periode 1991-1993 schommelt de vermogenspositie rond de 5% van de variabele kosten.
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6.5 Globale berekening van de productiviteit

6.5.1 Indicatoren van de productiviteit

Productiviteit wordt gedefinieerd als het quotiënt van het productievolume en het volume van
de ingezette middelen. Productiviteit heeft als begrip geen absolute betekenis, maar krijgt pas
betekenis als productiviteitscijfers met elkaar worden vergeleken. Productiviteitscijfers
kunnen bijvoorbeeld door de jaren heen, tussen de verschillende grootteklassen of tussen de
verschillende typen ziekenhuis worden vergeleken. Onderscheiden worden hier de arbeids-
productiviteit en de totale productiviteit. De arbeidsproductiviteit relateert het personeels-
volume aan het volume van de productie; de totale productiviteit is gebaseerd op het volume
van alle ingezette middelen. Het volume van de ingezette middelen volgt uit de kosten na
correctie voor prijsverschillen en -ontwikkelingen (zie tabel 6.18). Bij de berekening van het
volume van de ingezette middelen worden personeel, materiaal en kapitaal onderscheiden.
Zoals telkens in deze studie, is de inzet van specialisten buiten beschouwing gelaten.
Het productievolume wordt hier op twee manieren gemeten. De eerste methode gaat uit van de
finale productie, de tweede van de intermediaire productie. Zoals aangegeven in tabel 6.2 is
bij de finale productie het aantal ziektegevallen het uitgangspunt. Daarnaast worden
onderzoek en opleiding tot de finale productie gerekend. Bij de intermediaire productie gaat
het om verpleegdagen en verrichtingen. In beide gevallen wordt de productie geaggregeerd tot
één productiemaat. Hierbij worden de gemiddelde kosten per product als gewichten
gehanteerd. In hoofdstuk 8 worden de kosten per product op een verfijnde wijze berekend.
Hier worden de gemiddelde kosten verkregen uit een eenvoudige berekening (zie bijlage B6.5
voor een toelichting).
Samengevat: de arbeidsproductiviteit wordt berekend door het productievolume te delen door
het gecorrigeerde personeelsvolume. De totale productiviteit wordt dan berekend door het
productievolume te delen door het volume van alle ingezette middelen.

6.5.2 Globale productiviteit in 1985-1995

De tabellen 6.26 en 6.27 geven de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit van de
ziekenhuizen voor de jaren 1985, 1990 en 1995. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen verschillende grootteklassen van algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.
Tabel 6.26 geeft de productiviteit weer bij de finale-productiebenadering; tabel 6.27 geeft de
productiviteitscijfers bij de intermediaire-productiebenadering.
De productiviteitscijfers worden weergegeven in indexcijfers om vergelijking mogelijk te
maken. De (arbeids)productiviteitscijfers voor de gehele sector zijn voor 1985 op 100 gesteld.
Voor een overzicht over alle jaren in het SCP-analysebestand wordt verwezen naar tabellen
B6.56 en B6.57 in de bijlage bij dit hoofdstuk. 
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Tabel 6.26 Globale productiviteit van finale productie, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985,1990 ena

1995 (in indexcijfers, alle ziekenhuizen 1985 = 100)

arbeidsproductiviteit totale productiviteit

1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 106 126 124 102 119 110

algemeen 100 102 106 100 98 98

klein 105 107 114 108 107 110
middelgroot 98 101 106 96 97 98
groot 92 93 97 87 86 86

alle ziekenhuizen 100 104 107 100 100 99

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.26 geeft aan dat de arbeidsproductiviteit tussen 1985 en 1995 gemiddeld over alle
ziekenhuizen is toegenomen met 7%. In 1985 was de arbeidsproductiviteit het grootst in de
academische ziekenhuizen. Daarnaast is de arbeidsproductiviteit in de kleine algemene
ziekenhuizen groter dan in de grote(re) algemene ziekenhuizen. Dit beeld is in de loop der
tijd niet veranderd. De grote algemene ziekenhuizen hebben volgens tabel 6.26 in 1995 nog
steeds te maken met een arbeidsproductiviteit die niet boven de gemiddelde waarde van 1985
uitkomt. De arbeidsproductiviteit in de academische ziekenhuizen heeft de grootste groei
doorgemaakt. Tegen de verwachting in is de arbeidsproductiviteit in de academische zieken-
huizen dus in het algemeen groter dan in de qua omvang vergelijkbare algemene zieken-
huizen. Dit is wellicht het gevolg van het budget dat in de financiering van academische
ziekenhuizen expliciet is gereserveerd voor onderzoek en opleiding. De grote arbeidsproducti-
viteit geeft een indicatie dat de variabele die de omvang van het onderzoek en de opleiding in
ziekenhuizen aangeeft, de verschillen tussen algemene en academische ziekenhuizen in
voldoende mate weerspiegelt of zelfs overcompenseert.
De totale productiviteit is echter tussen 1985 en 1995 afgenomen met 1%. Tot 1989 is er
sprake van een lichte stijging van de totale productiviteit (zie tabel B6.56), daarna daalt deze
weer tot onder het niveau van 1985. Een belangrijke overeenkomst met de arbeidsproductivi-
teit is dat ook hier de kleine en de academische ziekenhuizen een hogere totale productiviteit
kennen dan de (middel)grote ziekenhuizen. Met name de grote ziekenhuizen hebben te maken
met een daling van de productiviteit.
De totale productiviteit is lager dan de arbeidsproductiviteit, doordat zoals ook bleek uit
tabel 6.19, het volume van het materiaal sneller gegroeid is dan de inzet van personeel.
Op grond van deze globale productiviteitsmaten lijkt er sprake te zijn van aanzienlijke schaal-
nadelen bij ziekenhuizen. Dit is een conclusie die bijvoorbeeld ook door Stevens en Van
Tulder (1995) werd getrokken. In hoofdstuk 8 zal echter blijken dat deze conclusie niet houd-
baar is wanneer op een adequate wijze rekening wordt gehouden met zorgzwaarte.
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Tabel 6.27 geeft de productiviteitscijfers bij de intermediaire productie voor 1985,1990 en
1995. De (arbeid)productiviteitscijfers voor de gehele sector zijn voor 1985 weer op 100
gesteld.

Tabel 6.27 Globale productiviteit van intermediaire productie, naar grootteklasse  en type ziekenhuis,a

1985,1990 en 1995 (in indexcijfers, alle ziekenhuizen 1985 = 100)

arbeidsproductiviteit totale productiviteit

1985 1990 1995 1985 1990 1995

academisch 110 126 126 105 113 113

algemeen 100 98 103 100 94 95

klein 100 99 102 104 99 98
middelgroot 99 97 103 98 93 96
groot 101 98 102 96 90 91

alle ziekenhuizen 100 100 105 100 96 97

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 6.27 geeft aan dat de academische ziekenhuizen in 1985, afgemeten aan de
intermediaire productie, productiever zijn dan de algemene ziekenhuizen. Ook zijn de kleine
ziekenhuizen productiever dan de grote(re) ziekenhuizen. Dit blijft zo in de gehele periode
1985-1995. Evenals bij de arbeidsproductiviteit bij de finale productie (tabel 6.26) kan hier
geconcludeerd worden dat de variabele die de omvang van onderzoek en opleiding
weerspiegelt, in voldoende mate de verschillen tussen algemene en academische ziekenhuizen
weergeeft. Tevens laat tabel 6.27 zien dat de arbeidsproductiviteit bij de algemene
ziekenhuizen tot 1990 afneemt. Vanaf 1990 is er een stijging zichtbaar, die de initiële daling
compenseert. De arbeidsproductiviteit van de algemene ziekenhuizen neemt daardoor,
gemeten over de gehele periode, toe met 3%. Voor de academische ziekenhuizen is juist in de
periode tot 1990 een toename zichtbaar, waarna de arbeidsproductiviteit zich stabiliseert.
De totale productiviteit, waarin niet alleen de inzet van arbeid maar ook die van materiaal en
kapitaal verwerkt is, daalt gemiddeld over de gehele periode. Alleen bij de academische
ziekenhuizen is er sprake van een productiviteitsstijging, hoewel deze kleiner is dan bij de
arbeidsproductiviteit. 
Een belangrijke conclusie is hier dat de arbeidsproductiviteit en de totale productiviteit nogal
eens tegenover elkaar staan. Een hoge arbeidsproductiviteit gaat dikwijls gepaard met een
lage of een matige totale productiviteit. Dit is het rechtstreekse gevolg van substitutie-
processen die optreden: personeel dat wordt vervangen door de inzet van materiaal. Eerder
werd door Vandermeulen et al. (1997) al gewezen op de consequenties van deze conclusie in
het kader van de post-WAGGS-systematiek, waarin de ruimte voor loonontwikkeling mede
wordt bepaald door ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit. De verfijndere analyse in
hoofdstuk 8 zal daarom ook nader ingaan op de mogelijkheden van substitutie.
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Het extreem grote aantal PAAZ-verpleegdagen per academisch ziekenhuis in 1985 wordt veroorzaakt doordat slechts1

drie academische ziekenhuizen uit 1985 in het databestand zijn opgenomen. Dit levert een enigszins vertekend beeld.
De radiodiagnostische onderzoeken zijn opgebouwd uit een gewogen som van röntgenonderzoeken (met gewicht 75),2

CT-scans (met gewicht 290) en MRI's (met gewicht 290).
De variabele laboratoriumonderzoeken is opgebouwd uit een gewogen som, met het gewichtenschema van het NZi.3

Deze gewichten zijn genormeerd op de zwaarte van een gemiddelde klinische operatie (= 100). Hierbij krijgen
laboratoriumspaanderpunten een gewicht 1,7, en is een onderzoek in het pathologisch-anatomisch laboratorium
gewaardeerd op 4,6 spaanderpunten. Functieonderzoeken krijgen gewicht 33,7 (klinisch) of 46,1 (poliklinisch), en
isotopenonderzoeken krijgen gewicht 50 (in-vitro-onderzoeken) of 425 (in-vivo-onderzoeken).
Uitgaande van 1985 (= 100) is de loonkostenindex voor de gezondheidszorg van het CBS in 1990 en 1995 gelijk aan4

respectievelijk 108 en 123.

Het voorgaande geeft aan dat de benadering via finale productie een geheel ander beeld van
de productiviteitsontwikkelingen geeft dan de benadering via de intermediaire productie. De
ontwikkeling van het volume van de inzet van personeel (arbeidsproductiviteit) en alle
middelen tezamen is in beide benaderingen hetzelfde. De conclusie is dat de ontwikkeling van
het productievolume en van de productiestructuur bij de finale productie geheel anders
verloopt dan bij de intermediaire productie. Om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van deze
productiviteitsverschillen worden in de hoofdstukken 8 en 9 nadere analyses uitgevoerd, die
meer recht doen aan de complexiteit van de productiestructuur.

Noten

Bijlage bij hoofdstuk 6 

B6.1 Aantal algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995
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Tabel B6.1 Aandeel ziekenhuizen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in procenten)a

198
5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 totaal

academisch 3 5 5 6 7 8 6 8 8 8 8 7

algemeen 97 95 95 94 93 92 94 92 92 92 92 93
klein 40 39 37 34 34 27 28 24 24 23 23 31
middelgroot 45 45 44 43 43 49 45 46 45 46 46 45
groot 13 11 14 17 16 17 21 22 23 23 22 18

totaal (in %) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
totaal (in aantallen) 134 138 130 123 116 101 109 109 115 112 112 1.299

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)
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B6.2 Productie van algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

B6.2.1 Finale productie

Tabel B6.2 Indeling in groepen van ziektegevallen, 1995

COTG-gewicht gemiddelde ligduur gemiddeld aantal patiënten

groep 1
dagbehandeling n.v.t n.v.t 5.300

groep 2
cardiologie 1,34 7,8 1.470
allergologie 0,20 5,9 20
plastische chirurgie 0,74 5,0 370
gynaecologie 0,67 5,2 2.040
oogheelkunde 0,27 3,0 470
KNO-heelkunde 0,40 3,7 580
mond- en kaakchirurgie 0,37-0,61 4,2 110

groep 3
kindergeneeskunde 0,87 8,1 940
urologie 1,00 7,4 570
radiotherapie 0,93 6,9 100
neurologie, psychiatrie 0,76-1,09 17,9 960a

groep 4
chirurgie 1,32 9,5 2.360
orthopedie 1,26 11,0 870
neurochirurgie 1,32 10,7 500
cardiopulmonale chirurgie 2,14 13,4 790

groep 5
interne geneeskunde 1,26 12,4 1.780

groep 6
longgeneeskunde 1,27 13,7 580
reumatologie 1,17 19,3 90
klinische geriatrie 1,70 45,6 160
dermatologie 0,52 23,9 50
overig n.v.t. 11,4 180b

groep 7
poliklinische verlossingen n.v.t. n.v.t. 350

De hier gehanteerde groep neurologie en psychiatrie bestaat uit vier afzonderlijke specialismen. Dezea

moeten om datatechnische redenen worden samengevoegd. De COTG-gewichten van de verschillende
specialismen zijn: 
neurologie: 1,03, neurologie/zenuwartsen: 0,90, psychiaters in PAAZ-setting: 1,07, psychiaters niet in
PAAZ-setting: 0,76.
De overige specialismen bestaan uit de maagdarmspecialismen (COTG-gewicht 1,48), revalidatieartsenb

(0,58) en de ondersteunende specialismen, waarvoor geen gewichten bestaan.

Bron: COTG (a); SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.3 Gemiddeld aantal ziektegevallen in algemene en academische ziekenhuizen, naar grootteklasse  ena

type ziekenhuis, 1985-1995b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 23.100 25.100 26.100 26.800 25.100 25.700 24.900 28.200 28.000 28.600 29.20

0
variatiecoëfficië 16 15 14 12 36 34 34 32 31 31 31
nt

algemeen 10.900 11.000 11.700 12.600 13.300 14.400 15.700 16.500 17.200 18.300 18.40
0

variatiecoëfficië 51 49 49 49 47 42 45 46 44 42 42
nt

klein 6.000 6.300 6.600 7.100 7.400 8.400 8.800 8.800 9.200 10.100 10.30
0

 35 35 36 34 33 26 28 28 27 24 25
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 12.700 12.700 12.900 13.300 14.000 14.400 15.100 15.400 16.300 17.200 17.30
0

 27 23 23 22 21 22 22 24 22 22 21
variatiecoëfficië
nt

groot 20.000 20.600 21.200 22.000 23.200 24.200 25.800 27.100 27.500 28.800 29.20
0

 16 21 16 22 18 16 18 19 19 17 17
variatiecoëfficië
nt

totaal 11.300 11.700 12.400 13.400 14.100 15.300 16.300 17.500 18.000 19.200 19.30
0

variatiecoëfficië 52 53 52 51 50 46 46 48 45 43 43
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
Afgerond op honderdtallen.b

Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B6.4 Gemiddelde omvang van onderzoek in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcijfers, totaal 1985 = 100)a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 1.172 1.073 1.204 1.330 1.502 1.487 1.382 1.612 1.515 1.488 1.535

variatiecoëfficië 27 49 62 40 44 40 40 39 38 35 37
nt

algemeen 67 68 74 78 77 87 90 93 96 102 104
variatiecoëfficië 75 69 70 69 67 67 67 66 64 65 65
nt

klein 34 37 38 38 38 43 42 40 41 42 43
 49 52 46 44 46 34 38 31 34 33 31
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 74 76 79 82 79 87 84 85 90 92 95
 51 53 55 54 51 60 56 54 53 53 52
variatiecoëfficië
nt

groot 144 145 156 148 148 157 165 169 169 184 184
   46 28 26 34 28 34 31 28 28 28 29

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 119 135 149 175 198 173 219 207 214 219
variatiecoëfficië 201 211 227 213 229 210 202 209 200 191 194
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.5 Aandeel patiënten in groep 1,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 4 10 14 15 17 19 22 21 20 20 22
variatiecoëfficiënt 47 61 31 40 48 48 48 47 44 41 39

algemeen 13 15 16 18 19 21 23 24 25 27 28
variatiecoëfficiënt 59 46 40 39 32 30 29 25 22 19 16

klein 12 15 17 19 20 23 24 24 26 28 29
 60 48 44 46 39 31 27 28 23 19 18
variatiecoëfficiënt

middelgroot 13 15 17 18 19 20 22 24 25 26 28
  59 43 36 32 27 30 27 25 23 20 16

variatiecoëfficiënt

groot 12 13 15 16 19 20 21 24 25 26 27
  54 55 40 37 30 31 32 25 20 17 14

variatiecoëfficiënt

totaal 12 14 16 18 19 21 23 24 25 26 28
variatiecoëfficiënt 60 47 39 39 33 32 30 27 24 22 19

Groep 1 omvat de dagopnamen.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.6 Aandeel patiënten in groep 2,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 39 35 33 32 29 29 29 29 29 25 28

variatiecoëfficiënt 9 12 11 15 28 32 34 29 28 45 28

algemeen 31 30 29 29 29 29 28 28 27 27 26
variatiecoëfficiënt 19 18 17 16 16 14 14 14 14 13 15

klein 31 29 28 28 27 27 27 27 27 26 26
  24 22 21 21 22 15 14 15 16 16 21

variatiecoëfficiënt

middelgroot 31 31 30 29 29 29 28 28 27 27 26
  18 15 15 14 12 14 15 15 15 14 13

variatiecoëfficiënt

groot 31 31 30 29 29 29 29 28 28 27 27
  8 10 9 9 9 10 9 10 8 9 10

variatiecoëfficiënt

totaal 31 31 30 29 29 29 28 28 27 27 26
variatiecoëfficiënt 20 18 17 16 17 16 16 16 16 17 16

Groep 2 omvat de ontslagen patiënten bij cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-a

heelkunde, oogheelkunde, mond- en kaakchirurgie en de poliklinische verlossingen.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b
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Tabel B6.7 Aandeel patiënten in groep 3,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 15 15 14 14 17 18 16 16 15 14 15
variatiecoëfficiënt 29 21 20 23 33 56 53 46 32 62 42

algemeen 15 15 15 15 15 14 13 13 13 13 12
variatiecoëfficiënt 27 25 24 20 20 23 24 23 21 20 19

klein 14 14 14 15 15 14 13 13 13 13 12
  38 32 30 24 25 27 28 27 28 23 25

variatiecoëfficiënt

middelgroot 16 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13
  19 19 19 19 17 22 22 23 19 20 18

variatiecoëfficiënt

groot 16 15 15 15 15 14 13 13 13 13 12
  17 18 19 16 18 19 23 17 16 16 16

variatiecoëfficiënt

totaal 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13
variatiecoëfficiënt 27 25 23 20 22 29 27 26 22 26 23

Groep 3 omvat de ontslagen patiënten bij kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie,a

psychiatrie en zenuw- en zielsziekten.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.8 Aandeel patiënten in groep 4,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 24 22 21 21 20 20 19 19 19 18 20
variatiecoëfficiënt 5 9 10 10 13 17 19 21 19 43 18

algemeen 23 22 22 21 20 20 20 19 18 18 18
variatiecoëfficiënt 18 19 20 20 19 21 20 20 18 17 17

klein 23 22 22 21 20 20 19 19 19 18 17
  21 23 25 24 24 26 25 26 24 25 25

variatiecoëfficiënt

middelgroot 23 22 22 21 21 21 20 19 18 18 18
 16 15 16 15 14 17 16 16 14 14 13
variatiecoëfficiënt

groot 25 24 23 23 21 20 20 19 18 18 18
  16 18 21 20 20 25 20 19 17 15 15

variatiecoëfficiënt

totaal 23 22 22 21 20 20 20 19 19 18 18
variatiecoëfficiënt 18 18 20 19 19 21 20 19 18 20 17

Groep 4 omvat de ontslagen patiënten bij chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)

Tabel B6.9 Aandeel patiënten in groep 5,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 12 11 11 11 10 9 9 9 10 8 8

variatiecoëfficiënt 30 22 19 22 25 47 52 46 25 63 46

algemeen 14 13 12 12 12 11 10 10 10 10 10
variatiecoëfficiënt 38 35 37 33 33 29 31 31 29 29 28

klein 18 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11
  31 31 36 33 31 31 32 34 34 36 34

variatiecoëfficiënt

middelgroot 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 9
  29 29 29 26 23 20 24 24 23 25 24

variatiecoëfficiënt

groot 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
  20 16 18 17 17 21 21 20 20 21 21

variatiecoëfficiënt

totaal 14 13 12 12 11 11 10 10 10 9 9
variatiecoëfficiënt 38 35 36 32 33 30 32 32 28 32 29

Groep 5 omvat de ontslagen patiënten bij interne geneeskunde.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.
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Tabel B6.10 Aandeel patiënten in groep 6  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 7 5 5 6 5 4 5 5 5 13 5
variatiecoëfficiënt 46 24 22 53 19 48 28 23 21 179 25

algemeen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
variatiecoëfficiënt 84 84 74 73 73 73 71 64 68 62 59

klein 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
  135 122 128 115 122 114 120 112 114 104 94

variatiecoëfficiënt

middelgroot 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  52 52 51 46 46 54 52 54 53 48 45

variatiecoëfficiënt

groot 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
  63 76 37 56 45 54 48 31 49 46 46

variatiecoëfficiënt

totaal 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4
variatiecoëfficiënt 83 80 72 73 70 71 68 60 64 162 57

Groep 6 omvat de ontslagen patiënten bij longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie,a

dermatologie en overige specialismen.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.11 Gemiddeld aantal topklinische operaties per 1.000 opnamen in algemene en academische
ziekenhuizen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 54 48 51 52 51 48 50 53 54 55 58
variatiecoëfficiënt 28 38 29 28 24 31 31 22 19 26 19

algemeen 6 6 6 7 6 7 8 8 8 8 7
variatiecoëfficiënt 251 268 259 253 263 247 221 228 226 215 211

klein 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1
 413 512 449 393 444 515 548 510 526 370 385
variatiecoëfficiënt

middelgroot 6 5 5 5 5 6 7 8 7 8 6
 281 294 282 308 285 279 251 255 256 245 250
variatiecoëfficiënt

groot 22 25 19 21 16 18 19 17 16 16 17
    107 100 120 124 143 118 112 128 125 127 122

variatiecoëfficiënt

totaal 8 8 8 9 9 10 11 12 11 12 11
variatiecoëfficiënt 230 229 220 213 212 199 189 185 186 180 179

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.12 Gemiddelde casemix-index in algemene en academische ziekenhuizen, naar grootteklasse  ena

type ziekenhuis, 1985-1995

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 1,05 1,44 1,35 1,03 1,13 1,22 1,25 1,28 1,34 1,30 1,37

variatiecoëfficiënt 9 61 68 10 16 17 19 16 19 15 13

algemeen 0,89 0,86 0,84 0,84 0,80 0,83 0,83 0,85 0,85 0,87 0,86
variatiecoëfficiënt 46 45 38 38 36 38 40 37 38 38 37

klein 0,75 0,73 0,71 0,70 0,65 0,65 0,64 0,70 0,68 0,70 0,69
 42 41 42 40 34 38 40 40 42 43 42
variatiecoëfficiënt

middelgroot 0,90 0,89 0,86 0,84 0,83 0,87 0,85 0,84 0,84 0,85 0,84
 36 34 35 35 32 36 41 38 37 35 33
variatiecoëfficiënt

groot 1,28 1,25 1,14 1,08 1,02 1,00 1,02 1,03 1,04 1,09 1,09
  50 54 22 29 28 28 27 25 26 28 28
variatiecoëfficiënt

totaal 0,89 0,89 0,87 0,85 0,82 0,86 0,85 0,88 0,89 0,91 0,90
variatiecoëfficiënt 45 50 45 37 35 38 40 37 38 38 38

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
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Tabel B6.13 Productprijs per patiënt in groep 1,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 80 80 80 120 120 150 150 410 410 440 450
variatiecoëfficiënt 0 0 0 13 13 10 11 5 5 8 6

klein 80 80 80 110 110 140 140 400 410 420 430
 0 0 0 10 10 7 8 0 0 0 1
variatiecoëfficiënt

middelgroot 80 80 80 130 130 160 160 400 410 420 450
 0 0 0 7 6 6 6 0 0 5 3
variatiecoëfficiënt

groot 80 80 80 140 140 170 180 420 430 480 490
 0 0 0 5 3 3 4 9 9 8 5
variatiecoëfficiënt

Groep 1 omvat de patiënten met dagopnamen.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.14 Productprijs per patiënt in groep 2,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 370 370 810 1.130 900 1.100 1.100 1.390 1.430 1.930 2.060
variatiecoëfficiënt 7 7 4 18 17 14 15 10 10 14 12

klein 360 360 800 950 750 940 930 1.290 1.320 1.720 1.850
 8 7 4 11 14 11 12 11 10 13 13
variatiecoëfficiënt

middelgroot 380 370 820 1.150 940 1.120 1.120 1.400 1.440 1.910 2.050
 6 6 3 10 10 10 10 8 7 11 9
variatiecoëfficiënt

groot 380 370 830 1.410 1.090 1.280 1.270 1.480 1.520 2.170 2.290
  6 5 3 12 5 6 5 10 10 11 8
variatiecoëfficiënt

Groep 2 omvat de ontslagen patiënten bij cardiologie, allergologie, plastische chirurgie, gynaecologie, KNO-a

heelkunde, oogheelkunde en mond- en kaakchirurgie, polikinische verlossingen.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.15 Productprijs per patiënt in groep 3,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 570 570 1.040 1.400 1.110 1.380 1.380 1.960 1.970 2.380 2.520
variatiecoëfficiënt 14 13 8 20 14 12 13 8 8 11 9

klein 580 570 1.050 1.190 960 1.230 1.210 1.910 1.940 2.240 2.360
  16 15 9 10 12 10 11 7 7 8 6
variatiecoëfficiënt

middelgroot 570 560 1.040 1.400 1.140 1.380 1.390 1.920 1.930 2.310 2.490
  13 12 7 9 7 8 8 5 5 8 6
variatiecoëfficiënt

groot 580 580 1.040 1.810 1.310 1.580 1.600 2.090 2.070 2.660 2.760
  8 8 5 19 6 7 6 10 11 10 8
variatiecoëfficiënt

Groep 3 omvat de ontslagen patiënten bij kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie,a

psychiatrie en zenuw- en zielsziekten.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.16 Productprijs per patiënt in groep 4,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 510 500 970 1.320 1.310 1.600 1.600 2.290 2.320 2.720 2.850
variatiecoëfficiënt 8 9 5 20 15 12 14 7 7 10 7

klein 500 490 950 1.100 1.120 1.410 1.380 2.210 2.240 2.540 2.650
 8 8 4 10 11 8 9 3 3 3 3
variatiecoëfficiënt

middelgroot 520 520 980 1.340 1.360 1.610 1.620 2.270 2.310 2.660 2.820
  7 9 5 10 7 8 9 4 4 8 4
variatiecoëfficiënt

groot 520 510 980 1.680 1.570 1.870 1.870 2.410 2.430 3.020 3.120
  7 8 5 17 6 6 5 10 9 9 6
variatiecoëfficiënt

Groep 4 omvat de ontslagen patiënten bij chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.17 Productprijs per patiënt in groep 5,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 610 610 1.090 1.460 1.340 1.650 1.660 2.430 2.450 3.280 3.420

variatiecoëfficiënt 10 10 7 21 14 12 13 7 6 9 7

klein 610 600 1.080 1.240 1.160 1.470 1.440 2.380 2.400 3.100 3.200
  11 12 9 11 11 8 8 5 6 4 3
variatiecoëfficiënt

middelgroot 610 610 1.090 1.470 1.370 1.660 1.670 2.390 2.420 3.190 3.370
  9 9 6 11 8 8 9 4 4 7 4
variatiecoëfficiënt

groot 630 630 1.120 1900 1.600 1.910 1.900 2.570 2.570 3.640 3.760
  8 9 5 .18 5 5 5 9 8 8 5
variatiecoëfficiënt

Groep 5 omvat de ontslagen patiënten bij interne geneeskunde.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.18 Productprijs per patiënt in groep 6,  naar grootteklasse,  1985-1995a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 670 680 1.140 1.570 1.330 1.690 1.690 2.450 2.520 3.670 3.750
variatiecoëfficiënt 30 34 17 25 26 22 26 16 19 19 16

klein 690 720 1.150 1.430 1.110 1.430 1.350 2.200 2.320 3.150 3.190
  40 45 23 30 35 30 35 24 32 27 25
variatiecoëfficiënt

middelgroot 650 640 1.120 1.510 1.390 1.750 1.760 2.470 2.510 3.650 3.780
  19 18 11 14 16 17 20 12 10 13 8
variatiecoëfficiënt

groot 680 670 1.180 1.990 1.630 1.960 1.980 2.690 2.750 4.240 4.270
     18 17 13 20 10 13 12 11 13 11 8

variatiecoëfficiënt

Groep 6 omvat de ontslagen patiënten bij longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie,a

dermatologie en overige specialismen.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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B6.2.2 Intermediaire productie

Tabel B6.19 Aantal verpleegdagen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch (x 1.000) 275 261 256 255 233 232 210 237 236 229 228

variatiecoëfficiënt 17 16 14 15 40 39 39 37 38 39 39

algemeen (x 1.000) 109 105 106 111 111 114 119 118 118 121 117
variatiecoëfficiënt 51 51 51 52 51 46 48 48 47 46 46

klein (x 1.000) 58 57 56 57 57 62 60 58 58 59 59
  32 30 32 30 30 23 23 25 25 23 25
variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 125 122 118 116 117 113 115 111 113 114 110
1.000)
  22 21 22 21 21 23 22 24 22 21 21
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 210 209 202 204 204 201 203 198 194 196 193
  13 13 13 20 17 13 17 18 18 17 17
variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 114 113 114 119 119 124 124 128 127 129 126
variatiecoëfficiënt 55 56 56 55 56 52 50 53 52 50 51

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   



237

Tabel B6.20 Aantal dagopnamen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch (x 1.000) 1 2 4 4 4 4 5 5 5 5 6

variatiecoëfficiënt 48 57 29 39 42 33 30 35 34 34 32

algemeen (x 1.000) 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5
variatiecoëfficiënt 98 75 65 61 58 54 54 55 50 47 45

klein (x 1.000) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
  82 71 68 63 57 50 49 49 40 35 34
variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1.000)
  92 54 47 43 38 41 40 37 35 34 30
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8
  60 70 48 46 38 40 39 34 30 26 24
variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5
variatiecoëfficiënt 98 74 65 61 57 53 53 53 49 46 44

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.21 Aantal verpleegdagen kindergeneeskunde, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch (x 1.000) 10 15 14 13 18 21 19 23 21 19 20
variatiecoëfficiënt 129 86 83 106 53 55 53 51 56 69 48

algemeen (x 1.000) 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
variatiecoëfficiënt 57 58 59 54 56 61 60 59 57 55 57

klein (x 1.000) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  59 60 56 49 49 48 48 48 46 44 46
variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6
1.000)

   35 38 39 36 27 42 39 40 43 41 43
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 11 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11
   29 30 42 32 49 51 45 43 39 39 40

variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8
variatiecoëfficiënt 64 74 76 72 72 82 73 81 76 75 73

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.22 Aantal PAAZ-verpleegdagen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch (x 1.000) 27 18 17 16 14 15 12 16 17 16 14

variatiecoëfficiënt 69 91 89 88 102 100 117 93 93 95 101

algemeen (x 1.000) 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
variatiecoëfficiënt 136 141 121 118 122 109 106 106 106 100 102

klein (x 1.000) 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
  242 260 193 179 192 155 169 209 209 203 202
variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5
1.000)
  102 104 97 102 103 98 88 94 89 81 84
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 5 6 7 8 7 7 8 9 8 8 7
   104 104 79 80 85 87 79 65 73 73 75

variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
variatiecoëfficiënt 161 161 137 131 132 129 118 123 126 118 119

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.23 Aantal IC-verpleegdagen, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch (x 1.000) 12 12 13 14 14 14 11 12 12 12 13

variatiecoëfficiënt 30 27 51 39 64 63 64 51 64 59 56

algemeen (x 1.000) 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4
variatiecoëfficiënt 61 60 83 84 77 71 74 73 71 69 67

klein (x 1.000) 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
 47 44 49 60 62 44 51 42 49 44 46
variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
1.000)

  33 32 75 71 57 66 66 64 62 59 62
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6
  19 20 47 54 44 35 44 42 46 46 42

variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
variatiecoëfficiënt 70 77 97 94 106 103 85 88 91 86 88

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a
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Tabel B6.24 Aantal overige verpleegdagen (excl. kindergeneeskunde, PAAZ-verpleegdagen en IC-
verpleegdagen), naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch (x 1.000) 227 216 211 212 188 182 168 187 186 183 181

variatiecoëfficiënt 13 11 10 11 39 39 41 38 36 39 39

algemeen (x 1.000) 96 93 93 97 97 100 103 103 103 105 102
variatiecoëfficiënt 52 51 52 53 52 47 49 48 47 46 46

klein (x 1.000) 51 51 49 50 50 54 52 51 50 51 51
  31 30 31 30 30 23 24 25 26 25 26

variatiecoëfficiënt

middelgroot (x 110 107 103 102 102 98 100 97 98 99 96
1.000)

  24 23 24 23 23 25 24 25 23 22 22
variatiecoëfficiënt

groot (x 1.000) 187 185 179 179 181 178 178 171 169 170 169
  14 14 15 20 17 14 17 19 19 18 17

variatiecoëfficiënt

totaal (x 1.000) 100 99 99 103 103 106 108 110 109 111 108
variatiecoëfficiënt 54 55 55 55 55 50 50 51 50 49 49

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.25 Aantal radiodiagnostische onderzoeken,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina b

indexcjfers, totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 253 242 241 253 229 226 215 242 322 326 335
variatiecoëfficiënt 16 17 17 18 41 39 38 35 34 35 34

algemeen 95 94 98 104 109 117 126 129 160 171 173
variatiecoëfficiënt 54 54 52 52 50 45 48 47 48 46 46

klein 52 52 53 56 58 66 69 69 81 89 92
   variatiecoëfficiënt 35 32 32 32 30 25 27 27 31 27 27

middelgroot 110 109 109 110 115 116 120 121 151 158 161
   variatiecoëfficiënt 30 30 29 27 25 25 26 26 25 25 24

groot 181 183 180 185 194 201 211 211 263 277 284
   variatiecoëfficiënt 22 24 18 24 17 18 21 23 21 19 19

totaal 100 102 106 112 117 126 131 138 173 183 186
variatiecoëfficiënt 58 59 57 57 55 50 50 51 52 50 50

Het gemiddelde aantal radiodiagnostische onderzoeken per ziekenhuis in 1985 bedraagt 84.600.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   



241

Tabel B6.26 Aantal laboratoriumpunten (incl. isotopen-, pathologisch anatomisch laboratorium- en
functieonderzoeken),  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcjfers, totaal 1985 = 100)a b

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 434 496 423 436 453 473 389 455 476 417 408

variatiecoëfficië 64 32 50 50 48 48 58 52 51 47 68
nt

algemeen 90 87 93 101 108 122 131 140 148 159 137
variatiecoëfficië 71 67 68 70 69 61 64 64 63 60 67
nt

klein 39 42 44 46 48 54 56 55 59 65 63
 45 47 47 45 39 28 28 33 33 29 43
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 106 107 105 110 114 124 128 133 139 151 136
  41 40 41 46 43 43 39 40 38 39 49

variatiecoëfficië
nt

groot 188 173 186 190 214 225 237 246 263 267 217
  36 44 37 42 36 28 35 37 33 34 52

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 108 111 121 132 150 148 166 174 179 159
variatiecoëfficië 95 103 96 95 95 89 78 83 81 71 86
nt

Het gemiddelde aantal omgerekende laboratoriumpunten per ziekenhuis in 1985 bedraagt 3,9 miljoena

spaanderpunten.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.27 Aantal reactiveringssessies  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcjfers,a b

totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 142 200 201 188 167 165 171 153 149 127 123
variatiecoëfficië 74 25 22 34 42 37 46 34 36 38 39
nt

algemeen 99 95 95 97 92 97 95 91 91 89 90
variatiecoëfficië 70 68 65 70 62 53 54 54 54 56 54
nt

klein 55 53 53 48 45 49 47 42 40 40 41
 65 61 59 59 64 48 50 53 44 46 46
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 116 113 109 108 105 103 100 94 96 89 90
  51 51 48 45 43 38 35 34 36 40 40

variatiecoëfficië
nt

groot 174 169 161 168 157 156 145 138 134 138 143
  53 49 44 54 32 26 35 37 37 35 28

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 100 101 103 98 102 100 96 95 92 93
variatiecoëfficië 71 68 65 69 62 53 56 54 54 55 53
nt

Het gemiddelde aantal reactiveringssessies per ziekenhuis in 1985 bedraagt 44.500 duizend.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.28 Aantal klinische operaties,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcjfers,a b

totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 237 243 240 237 250 333 300 408 424 407 366
variatiecoëfficië 23 29 27 33 47 59 40 49 48 61 36
nt

algemeen 96 93 98 108 112 115 130 141 142 144 157
variatiecoëfficië 57 58 59 60 58 52 58 57 56 57 61
nt

klein 47 48 48 53 54 56 61 66 68 70 81
  37 39 39 37 38 39 35 39 36 36 37

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 112 109 110 115 121 119 124 130 135 133 144
  30 30 32 38 38 34 35 39 39 43 46

variatiecoëfficië
nt

groot 188 192 194 201 206 200 233 247 236 238 262
  19 21 20 26 19 18 27 25 29 31 40

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 101 106 115 121 133 141 163 164 165 174
variatiecoëfficië 60 63 62 62 64 73 63 73 73 76 66
nt

Het gemiddelde aantal klinische operaties per ziekenhuis in 1985 bedraagt 6.300.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.29 Aantal poliklinische operaties,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcjfers,a b

totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 262 252 259 254 257 211 216 231 283 428 381
variatiecoëfficië 36 40 37 39 59 33 36 43 39 60 39
nt

algemeen 95 102 122 121 124 148 159 168 176 223 224
variatiecoëfficië 70 66 67 65 63 57 56 55 55 66 60
nt

klein 48 55 60 58 61 86 87 97 97 123 127
 60 55 51 54 55 51 49 53 51 60 64
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 116 121 143 134 134 146 158 156 165 207 221
  51 45 50 47 43 44 42 46 46 53 51

variatiecoëfficië
nt

groot 168 189 223 214 228 254 256 272 282 356 329
  43 44 34 35 31 34 33 27 27 48 44

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 109 130 129 133 153 163 174 184 240 236
variatiecoëfficië 73 70 68 67 68 55 55 54 55 69 60
nt

Het gemiddelde aantal poliklinische operaties per ziekenhuis in 1985 bedraagt 8.100.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.30 Aantal poliklinische verlossingen,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina b

indexcjfers, totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 98 153 137 155 171 202 211 341 269 299 271
variatiecoëfficië 63 105 95 100 109 94 120 73 106 83 85
nt

algemeen 100 107 131 143 155 191 215 238 235 233 209
variatiecoëfficië 90 87 81 81 74 75 78 80 77 72 75
nt

klein 66 77 89 98 106 121 127 125 121 121 120
  101 92 88 90 78 79 88 91 84 73 72

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 111 120 140 143 153 187 214 222 225 236 199
  76 78 71 70 61 65 67 64 62 62 66

variatiecoëfficië
nt

groot 169 156 215 234 260 314 331 393 378 339 323
  75 77 64 64 59 59 62 62 61 58 60

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 109 131 144 156 192 214 246 238 239 214
variatiecoëfficië 89 89 81 82 77 76 80 80 80 73 76
nt

Het gemiddelde aantal poliklinische verlossingen per ziekenhuis in 1985 bedraagt 160.a

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.31 Aantal bijzondere verrichtingen,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina b

indexcjfers, totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 303 422 298 307 320 348 357 883 1.090 1.177 1.310
variatiecoëfficië 24 49 23 29 27 27 29 69 73 62 66
nt

algemeen 94 108 97 105 105 108 149 299 339 397 406
variatiecoëfficië 212 217 196 189 186 178 163 172 167 157 154
nt

klein 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 728 735 429 648 0 0 0 509 529 510 468
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 124 138 130 116 135 115 148 254 273 337 345
  182 182 172 173 166 179 167 202 192 174 165

variatiecoëfficië
nt

groot 258 347 254 287 240 260 343 718 838 910 956
  99 100 79 88 86 80 75 76 75 73 72

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 124 108 116 119 127 162 348 398 459 479
variatiecoëfficië 199 195 177 171 164 156 149 157 155 144 144
nt

Het gemiddelde aantal bijzondere verrichtingen hartkatheterisaties, PTCA's en hemodialyses per ziekenhuisa

in 1985 bedraagt 1.400.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.32 Aantal topklinische operaties,  naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcjfers,a b

totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 995 911 954 989 879 910 882 998 1.022 1.009 1.090
variatiecoëfficië 33 42 34 32 47 49 49 40 40 39 39
nt

algemeen 72 68 70 81 71 90 112 112 108 116 108
variatiecoëfficië 276 291 286 276 289 257 227 234 234 227 228
nt

klein 5 3 3 4 4 2 2 3 3 7 7
  421 487 431 352 394 515 548 510 526 354 367

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 64 59 61 57 61 75 86 92 90 96 73
  298 315 311 340 316 302 275 279 282 272 288

variatiecoëfficië
nt

groot 313 341 274 296 235 272 311 271 258 267 285
  107 100 120 121 140 118 110 123 123 125 120

variatiecoëfficië
nt

totaal 100 111 117 133 127 155 162 185 180 188 187
variatiecoëfficië 257 252 245 234 239 216 202 198 202 195 201
nt

Het gemiddelde aantal topklinische operaties, bestaande uit hart-, nier- en neurochirurgische operaties, pera

ziekenhuis in 1985 bedraagt 120.
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600b

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.33 Productprijs per radiodiagnostisch onderzoek, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 24 24 74 106 93 110 111 164 168 232 247
variatiecoëfficiënt 0 0 0 15 16 13 14 7 7 11 8

klein 24 24 74 91 78 95 94 158 162 215 229
  0 0 0 10 12 9 10 3 3 4 5
variatiecoëfficiënt

middelgroot 24 24 74 110 97 112 113 162 166 226 243
  0 0 0 7 8 8 9 3 2 8 4
variatiecoëfficiënt

groot 24 24 74 128 113 129 131 173 177 260 272
  0 0 0 6 5 5 5 10 10 9 6
variatiecoëfficiënt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a
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Tabel B6.34 Productprijs per reactiveringssessie, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina

indexcijfers prijs, dagopname 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 6 6 19 27 24 28 29 42 43 59 62
variatiecoëfficiënt 0 0 0 15 16 13 15 7 6 11 8

klein 6 6 19 23 20 24 24 41 42 54 58
  0 1 0 10 12 9 10 3 3 4 5
variatiecoëfficiënt

middelgroot 6 6 19 28 25 29 29 42 43 57 62
  0 0 0 7 8 8 9 2 2 8 4
variatiecoëfficiënt

groot 6 6 19 33 29 33 34 45 46 66 69
    0 0 0 6 5 5 5 10 10 9 6

variatiecoëfficiënt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.35 Productprijs per klinische operatie, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina

indexcijfers, prijs dagopname 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 53 53 165 239 199 237 240 346 355 505 536
variatiecoëfficiënt 2 3 0 15 19 16 18 9 9 13 11

klein 53 53 165 205 160 196 193 321 330 447 478
  3 5 0 10 16 12 14 8 8 11 11
variatiecoëfficiënt

middelgroot 53 53 165 247 211 245 248 346 356 498 534
  0 0 0 7 10 10 11 4 4 9 5
variatiecoëfficiënt

groot 53 53 165 287 247 281 287 372 380 575 601
    0 0 0 6 6 6 7 11 11 10 7

variatiecoëfficiënt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.36 Productprijs per verpleegdag, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (in indexcijfers,a

prijs dagopname 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

algemeen 25 25 30 37 34 46 46 59 61 64 66
variatiecoëfficiënt 0 0 0 29 8 6 7 3 3 5 4

klein 25 25 30 31 31 43 43 59 60 62 63
  0 0 0 5 5 4 4 0 0 0 1
variatiecoëfficiënt

middelgroot 25 25 30 35 35 46 46 59 60 62 65
  0 0 0 16 3 3 4 0 0 4 2
variatiecoëfficiënt

groot 25 25 30 51 38 50 51 61 63 68 69
    0 0 0 33 2 2 3 6 6 5 3

variatiecoëfficiënt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

B6.3 Inzet van middelen in algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

Tabel B6.37 Gemiddeld kostenaandeel verplegend personeel in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 21 21 21 22 23 23 22 22 22 21 20
variatiecoëfficiënt 10 8 9 11 18 12 16 15 14 11 7

algemeen 26 28 28 28 27 26 25 25 26 25 25
variatiecoëfficiënt 14 13 12 12 11 10 11 10 10 10 9

klein 28 29 29 29 28 27 27 26 27 26 26
  13 12 11 11 11 8 8 8 8 7 7
variatiecoëfficiënt

middelgroot 26 27 27 27 27 25 25 25 25 25 25
  12 12 12 11 9 9 10 10 9 10 9
variatiecoëfficiënt

groot 24 25 26 26 26 25 24 24 25 25 24
    15 13 11 12 12 13 15 11 12 11 10

variatiecoëfficiënt

totaal 26 27 27 27 27 25 25 25 25 25 25
variatiecoëfficiënt 14 14 13 13 12 10 12 11 11 11 10

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.38 Gemiddeld kostenaandeel paramedisch personeel in algemene en academische ziekenhuizen,
naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 11

variatiecoëfficiënt 9 10 11 13 16 17 6 13 14 13 12

algemeen 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
variatiecoëfficiënt 17 17 18 17 18 16 15 14 14 14 12

klein 11 10 10 11 11 11 11 10 11 11 11
  21 17 20 20 18 21 18 17 17 15 14
variatiecoëfficiënt

middelgroot 11 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12
  14 16 14 14 15 12 11 11 11 12 10
variatiecoëfficiënt

groot 11 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12
     16 20 21 20 23 19 19 15 13 13 12

variatiecoëfficiënt

totaal 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
variatiecoëfficiënt 17 17 17 17 18 17 15 14 14 14 12

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.39 Gemiddeld kostenaandeel overig personeel in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 31 31 31 30 27 26 26 25 27 27 27

variatiecoëfficiënt 12 10 10 11 16 19 22 21 20 20 22

algemeen 21 21 21 20 20 20 19 19 18 18 18
variatiecoëfficiënt 17 14 14 14 16 12 12 12 11 11 10

klein 21 22 21 21 21 20 20 19 19 18 18
  21 16 13 14 19 13 12 12 14 13 11
variatiecoëfficiënt

middelgroot 20 21 21 20 20 20 19 18 18 18 18
  12 13 14 14 12 13 12 12 10 10 9
variatiecoëfficiënt

groot 20 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19
     14 13 14 14 15 11 10 10 11 11 10

variatiecoëfficiënt

totaal 21 22 22 21 21 20 20 19 19 19 19
variatiecoëfficiënt 19 17 17 17 18 15 15 16 17 18 18

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.40 Gemiddelde kostenaandeel materiaal in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 31 30 29 31 31 32 29 30 29 30 31

variatiecoëfficiënt 14 18 17 10 9 9 12 10 9 10 10

algemeen 27 26 25 26 27 28 28 28 28 29 30
variatiecoëfficiënt 14 13 15 14 15 12 13 12 11 11 11

klein 26 25 24 25 26 27 27 28 27 28 29
  14 12 13 13 16 11 11 13 10 10 9
variatiecoëfficiënt

middelgroot 27 26 26 26 27 28 28 28 28 29 29
  12 12 16 13 12 11 12 11 11 11 10
variatiecoëfficiënt

groot 27 26 27 27 28 29 30 30 29 30 31
    15 17 17 16 18 16 15 13 11 10 12

variatiecoëfficiënt

totaal 27 26 26 26 27 28 28 29 28 29 30
variatiecoëfficiënt 14 14 15 14 15 13 13 12 11 11 11

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a
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Tabel B6.41 Gemiddelde kostenaandeel kapitaal in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 7 8 8 6 7 7 12 11 10 11 11

variatiecoëfficiënt 31 60 72 68 90 48 50 60 59 53 51

algemeen 15 15 15 15 15 15 16 17 16 16 16
variatiecoëfficiënt 39 39 37 37 35 31 28 27 25 25 25

klein 14 14 15 14 14 15 15 17 16 17 16
  43 41 39 39 40 34 29 31 26 25 25
variatiecoëfficiënt

middelgroot 15 14 14 15 16 16 17 17 17 17 17
  34 34 33 35 33 31 28 26 25 26 25
variatiecoëfficiënt

groot 16 18 16 17 15 15 15 15 15 14 14
     41 40 40 36 33 27 27 24 22 19 22

variatiecoëfficiënt

totaal 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 15
variatiecoëfficiënt 40 40 39 40 40 35 30 31 28 29 28

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.42 Gemiddelde prijzen van de ingezette middelen,  1985-1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
prijsindex verplegend 100 108 111 113 114 120 126 132 139 140 145
personeel

variatiecoëfficiënt 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4

prijsindex paramedisch 100 107 109 109 110 118 126 131 137 139 141
personeel

variatiecoëfficiënt 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

prijsindex overig personeel 100 111 112 111 113 120 127 132 138 142 145
variatiecoëfficiënt 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6

prijsindex materiaal 100 100 100 102 104 106 113 118 121 117 119
variatiecoëfficiënt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prijsindex kapitaal 100 101 103 102 109 122 138 152 154 158 159
variatiecoëfficiënt 52 53 52 52 51 44 37 43 38 39 39

prijsindex 100 105 107 107 110 116 124 131 136 137 139
ziekenhuissectorb

De prijs van verplegend personeel was in 1985 ongeveer 48.000 gulden per arbeidsjaar. Voor paramedischa

en overig personeel gelden gemiddelde bedragen van respectievelijk 51.000 en 49.000 gulden per
arbeidsjaar. De prijzen van materiaal en kapitaal hebben als zodanig geen betekenis, omdat de eenheden
van de inzet van materiaal en kapitaal geconstrueerde grootheden zijn die geen directe interpretatie hebben.
Deze kunnen dus niet onderling vergeleken worden. 
De prijsindex voor de ziekenhuissector wordt gebaseerd op de jaargemiddelden van de prijzen van deb

afzonderlijke middelen. Als gewichten zijn de kostenaandelen uit het middelste jaar (1990) gehanteerd.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.43 Gemiddelde gecorrigeerde kosten en volumes ziekenhuizen, 1985-1995 (in
indexcijfers,1985 = 100)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
volume verplegend 100 104 110 116 120 130 133 144 146 147 146
personeel

variatiecoëfficiënt 64 65 65 64 66 65 62 67 68 64 66

volume paramedisch 100 101 107 117 120 136 142 156 160 166 168
personeel

variatiecoëfficiënt 74 79 84 80 81 79 77 84 81 79 79

volume overig personeel 100 104 110 116 118 128 129 140 138 139 142
variatiecoëfficiënt 101 104 103 100 101 93 92 98 95 96 100

volume materiaal 100 106 113 122 130 157 159 177 178 198 205
variatiecoëfficiënt 86 94 91 90 92 86 75 83 83 85 85

volume kapitaal 100 107 114 124 120 128 135 142 140 144 145
variatiecoëfficiënt 73 78 75 76 75 70 70 71 69 67 71

gemiddelde kosten 100 105 110 118 122 136 140 152 152 159 161
variatiecoëfficiënt 78 82 81 78 81 77 73 78 78 77 80

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.44 Gemiddelde volumeaandeel verplegend personeel in algemene en academische ziekenhuizen,
naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19

variatiecoëfficiënt 9 7 5 6 14 10 12 13 12 9 8

algemeen 26 27 27 26 26 25 25 25 25 24 24
variatiecoëfficiënt 12 11 10 11 9 8 10 9 9 9 9

klein 28 28 28 28 27 26 27 27 27 26 25
  11 10 8 8 9 7 7 5 6 7 9
variatiecoëfficiënt

middelgroot 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24
  10 11 10 10 8 7 7 6 6 7 6
variatiecoëfficiënt

groot 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22
     9 9 8 9 9 10 13 10 9 10 10

variatiecoëfficiënt

totaal 26 26 26 26 26 24 25 24 25 24 23
variatiecoëfficiënt 13 13 12 12 11 10 11 10 10 11 11

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.45 Gemiddelde volumeaandeel paramedisch personeel in algemene en academische ziekenhuizen,
naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 10 10 11 11 11 12 12 13 12 11 11

variatiecoëfficiënt 8 13 13 11 15 18 7 12 12 12 11

algemeen 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
variatiecoëfficiënt 17 18 18 18 18 16 16 14 15 14 13

klein 11 10 10 11 11 11 10 10 11 11 11
  20 18 21 21 20 20 18 15 16 14 13
variatiecoëfficiënt

middelgroot 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
  14 17 15 15 15 12 13 13 12 13 12
variatiecoëfficiënt

groot 11 10 11 10 11 11 11 11 12 12 12
     15 19 20 18 21 19 19 16 16 16 15

variatiecoëfficiënt

totaal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
variatiecoëfficiënt 17 18 18 18 18 16 16 15 14 14 13

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.46 Gemiddelde volumeaandeel overig personeel in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 29 28 28 27 26 24 25 24 25 25 25

variatiecoëfficiënt 16 13 13 12 15 16 19 18 20 20 19

algemeen 21 20 20 20 19 19 19 18 18 17 17
variatiecoëfficiënt 15 12 12 12 13 12 11 11 12 12 11

klein 21 20 20 20 20 20 19 19 19 18 18
  18 13 11 13 17 13 12 13 15 14 12
variatiecoëfficiënt

middelgroot 20 20 20 19 19 19 18 18 18 17 17
  10 11 12 11 10 11 10 10 10 10 9
variatiecoëfficiënt

groot 20 19 19 19 19 18 18 18 18 17 17
     14 10 11 12 13 9 9 11 11 11 11

variatiecoëfficiënt

totaal 21 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18
variatiecoëfficiënt 16 15 15 15 16 14 14 15 17 18 18

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.
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Tabel B6.47 Gemiddelde volumeaandeel materiaal in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 30 31 30 31 33 34 32 33 33 36 36

variatiecoëfficiënt 13 14 12 9 7 9 10 8 7 9 8

algemeen 27 27 27 27 28 30 31 31 31 33 34
variatiecoëfficiënt 13 13 15 14 14 11 12 11 10 10 8

klein 25 26 26 26 27 30 30 30 30 32 34
  14 13 12 14 15 9 11 11 10 9 7
variatiecoëfficiënt

middelgroot 27 27 27 28 28 30 31 31 31 33 34
  12 12 16 13 10 9 10 10 10 9 8
variatiecoëfficiënt

groot 27 28 28 28 28 31 32 31 31 33 33
     15 14 16 16 19 17 15 13 12 10 10

variatiecoëfficiënt

totaal 27 27 27 27 28 31 31 31 31 33 34
variatiecoëfficiënt 14 13 15 14 14 11 12 11 10 10 8

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.48 Gemiddelde volumeaandeel kapitaal in algemene en academische ziekenhuizen, naar
grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995a

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 12 12 12 12 11 10 10 10 10 9 9
variatiecoëfficiënt 5 6 6 4 22 23 25 20 24 23 22

algemeen 15 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14
variatiecoëfficiënt 13 21 20 22 20 15 19 18 15 16 17

klein 15 15 15 16 15 14 14 14 14 14 13
 11 24 23 25 28 12 18 14 14 19 16
variatiecoëfficiënt

middelgroot 16 16 16 16 15 15 15 15 15 14 14
 12 21 19 20 12 12 18 14 11 10 10
variatiecoëfficiënt

groot 17 18 18 19 18 17 16 17 16 16 16
    13 12 13 18 13 16 17 22 17 17 19

variatiecoëfficiënt

totaal 15 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14
variatiecoëfficiënt 13 22 21 23 22 17 20 21 18 19 20

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

B6.4 Overige kenmerken van algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995
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Tabel B6.49 Gemiddelde samenstellingsprijs verplegend personeel, naar grootteklasse  en type ziekenhuis,a

1985-1995 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 1,00 0,93 0,99 1,00 1,00 1,00 1,03 1,04 1,06 1,04 1,05
variatiecoëfficië 3 3 2 2 3 5 8 8 13 7 8
nt

algemeen 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
variatiecoëfficië 6 5 5 5 4 6 6 4 4 4 4
nt

klein 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,01 1,00 0,99
 6 5 6 5 5 6 5 5 4 3 3
variatiecoëfficië
nt

middelgroot 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00
  6 5 5 5 3 7 5 4 3 3 4

variatiecoëfficië
nt

groot 0,99 1,01 0,99 0,99 0,98 1,01 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
 3 4 3 4 5 3 10 4 4 4 4
variatiecoëfficië
nt

totaal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
variatiecoëfficië 6 5 5 5 4 6 6 5 5 4 5
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.50 Gemiddelde samenstellingsprijs paramedisch personeel, naar grootteklasse  en type ziekenhuis,a

1985-1995 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 0,99 0,95 1,01 1,01 1,05 1,03 1,06 1,07 1,03 1,04 1,05
variatiecoëfficië 2 4 5 4 11 15 8 12 11 9 10
nt

algemeen 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
variatiecoëfficië 10 10 9 10 10 10 14 7 6 6 6
nt

klein 1,00 1,00 1,02 1,01 1,00 1,02 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98
  9 9 9 7 10 11 5 6 5 7 6

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 1,01 1,02 0,99 1,02 1,01 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
  12 11 10 11 11 10 7 7 6 5 6

variatiecoëfficië
nt

groot 0,99 0,98 1,00 0,98 0,98 1,03 1,05 1,03 1,02 1,02 1,02
  6 10 7 10 6 7 26 9 7 6 7

variatiecoëfficië
nt

totaal 1,00 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00
variatiecoëfficië 10 10 9 9 10 10 14 8 6 6 7
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.51 Gemiddelde samenstellingsprijs overig personeel, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-a

1995
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 1,21 1,18 1,18 1,23 1,12 1,07 1,19 1,23 1,30 1,32 1,38
variatiecoëfficië 18 14 9 12 19 22 27 25 13 10 11
nt

algemeen 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,01 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98
variatiecoëfficië 11 12 12 11 11 12 11 10 9 9 9
nt

klein 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 0,98 0,98 1,00 1,00
  10 12 13 11 11 13 13 11 11 11 10

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 0,99 1,00 1,00 0,99 1,00 1,02 0,99 1,00 0,98 0,97 0,96
  12 12 13 11 13 12 10 11 8 8 8

variatiecoëfficië
nt

groot 1,06 1,02 1,02 0,99 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98
  12 12 11 8 8 10 9 9 8 8 8

variatiecoëfficië
nt

totaal 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
variatiecoëfficië 12 13 13 12 12 13 14 14 13 13 14
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.52 Gemiddelde aandeel consulenten, naar grootteklasse  en type ziekenhuis, 1985-1995 (ina

procenten van het aantal specialisten)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
variatiecoëfficië 0 265 0 270 233 280 0 0 308 308 292
nt

algemeen 8 8 8 8 9 7 6 6 2 2 2
variatiecoëfficië 119 127 122 130 145 110 124 131 184 195 191
nt

klein 13 14 12 13 16 12 12 12 4 4 4
  87 96 95 94 108 82 82 81 128 135 127

variatiecoëfficië
nt

middelgroot 4 5 5 5 5 6 5 4 2 2 2
  122 119 122 127 119 104 129 141 220 246 226

variatiecoëfficië
nt

groot 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1
  95 103 116 171 111 104 118 106 171 145 156

variatiecoëfficië
nt

totaal 8 8 7 7 8 7 6 5 2 2 2
variatiecoëfficië 122 131 128 136 150 117 131 140 193 205 200
nt

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel B6.53 Kenmerken van de markt en institutionele vormgeving, 1985-1995
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

stichting 73 74 73 73 73 75 79 75 78 80 80a

confessioneel 58 57 60 57 54 55 55 51 50 49 47a

concentratiegraad 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23
gecombineerd met 19 17 17 18 18 13 18 16 17 18 18
andere instellinga

fuseert volgend jaar (in 5 7 8 5 7 6 6 1 0 0 0
%)a

vorig jaar gefuseerd (in 3 1 2 2 2 5 3 2 0 0 0
%)a

In percentages van het aantal ziekenhuizen per jaar. Deze variabele neemt alleen de waarden 0 en 1 aan; dea

variatiecoëfficiënt is daarom geen zinvol gegeven.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.54 Proceskenmerken, 1985-1995
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

voltijdfactor verplegend 90 85 83 82 80 80 79 77 76 74 74
personeela

variatiecoëfficiënt 6 7 8 9 10 9 9 10 10 9 9

voltijdfactor paramedisch 88 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74
personeela

variatiecoëfficiënt 6 7 7 7 8 8 9 9 8 9 8

voltijdfactor overig personeel 78 74 74 73 72 71 70 69 68 66 66a

variatiecoëfficiënt 12 13 11 12 12 13 12 13 12 12 11

bezettingsgraad bedden 285 280 271 270 272 270 269 263 262 263 260
variatiecoëfficiënt 10 9 11 11 10 11 10 11 11 11 11

bezettingsgraad 1.092 1.101 1.142 1.164 1.208 1.279 1.325 1.410 1.458 1.608 1.672
operatiekamers

variatiecoëfficiënt 32 32 34 32 32 30 29 29 30 37 32

bezettingsgraad verloskamers 252 267 267 273 281 303 301 302 300 298 287
variatiecoëfficiënt 40 38 37 35 32 39 32 33 32 31 30

bezettingsgraad 5.943 5.854 5.686 5.636 5.868 5.717 6.042 6.105 6.088 6.167 6.155
röntgenkamers

variatiecoëfficiënt 29 28 28 29 30 27 40 42 40 42 43

ziekteverzuim – 4,3 4,8 5,2 5,4 5,7 5,6 5,4 5,6 5,0 5,1b

variatiecoëfficiënt – 32 18 19 23 22 18 18 20 19 19

uitbestedingen 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7c

variatiecoëfficiënt 63 59 62 65 70 79 72 69 61 61 59

inbestedingen 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3c

variatiecoëfficiënt 210 207 195 190 177 114 123 111 119 117 101

aandeel specialisten in 22 23 24 25 24 26 25 26 27 28 29
loondienstd

variatiecoëfficiënt 79 86 75 77 74 79 76 76 73 72 68

opleidingsplaatsen 15 16 16 16 17 19 18 19 19 20 21d

variatiecoëfficiënt 73 75 75 68 67 63 66 65 62 60 59

buitenpolikliniek 24 25 26 29 26 32 35 38 38 41 41e

reserve aanvaardbare kosten – – – – – – 5 6 4 – –f

variatiecoëfficiënt – – – – – – 266 228 93 – –

Aantal voltijdequivalenten per personeelslid in procenten.a

Gemeten als percentage van de totale personeelskosten. Voor 1985 zijn deze gegevens niet bekend.b

Gemeten als percentage van de totale kosten.c

Gemeten als percentage van het totale aantal specialisten.d

In percentages van het aantal ziekenhuizen per jaar. Deze variabele neemt alleen de waarden 0 en 1 aan;e

de variatiecoëfficiënt is daarom geen zinvol gegeven.
Gemeten als percentage van de variabele kosten.f

Bron: SCP (analysebestand)   
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variabele kosten ' 544 ( ( dagopnamen % 10 ( klinische patiënten

% 984 ( onderzoek )
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B6.5 Globale productiviteit van algemene en academisch ziekenhuizen, 1985-1995

De finale productie bestaat, zoals blijkt uit tabel 6.2 uit het aantal klinische patiënten
(ontslagen patiënten), het aantal dagopnamen, het aantal poliklinische bevallingen en
onderzoek en opleiding. Om de productie te kunnen aggregeren is, zoals gemeld in para-
graaf 6.5, een eenvoudige analyse uitgevoerd. Om de gewichten te kunnen berekenen van de
verschillende finale producten is de volgende regressie gedaan.

De parameters weerspiegelen de verhoudingen tussen de bijdrage in de kosten van een
eenheid van de verschillende producten. De resultaten geven aan dat de kosten van een
klinische patiënt 10% hoger zijn dan de kosten van een dagopname; de kosten van een
poliklinische verlossing zijn 70% hoger dan die van een dagopname. Tot slot liggen de kosten
van een eenheid onderzoek (gemeten in voltijdequivalenten van de specialisten) 134 maal zo
hoog als de kosten van een dagopname.

Met de gewichten uit formule B6.1 worden de finale producten geaggregeerd tot één
productievolume. De tabellen B6.55 en B6.56 bevatten de resulterende productiviteitscijfers
bij de finale productie.

Tabel B6.55 Globale arbeidsproductiviteit van finale productie, naar grootteklasse,  1985-1995 (in indexcijfers,a

totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 106 106 112 120 131 126 125 130 124 125 124
variatiecoëfficiënt 7 25 40 14 11 9 11 11 12 8 11

algemeen 100 101 101 100 102 102 101 101 103 107 106
variatiecoëfficiënt 14 13 12 13 12 11 11 10 11 11 10

klein 105 105 105 105 108 107 107 109 111 116 114
   15 15 15 15 13 11 10 9 9 9 7

variatiecoëfficiënt

middelgroot 98 99 99 99 100 101 100 101 103 106 106
   12 11 10 9 8 9 9 8 8 9 9

variatiecoëfficiënt

groot 92 94 95 92 93 93 93 94 93 98 97
   10 10 10 9 10 9 8 9 8 8 9

variatiecoëfficiënt

totaal 100 101 101 101 104 104 102 104 104 108 107
variatiecoëfficiënt 13 14 16 13 14 12 12 13 12 11 11

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.56 Globale totale productiviteit van finale productie, naar grootteklasse en type ziekenhuis,  1985-a

1995 (in indexcijfers, totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 102 102 107 113 125 119 119 122 116 113 110
variatiecoëfficiënt 11 25 35 17 8 6 10 10 8 5 6

algemeen 100 100 99 98 100 98 97 97 98 100 98
variatiecoëfficiënt 15 14 14 13 12 12 12 12 13 13 13

klein 108 107 107 106 109 107 107 108 111 112 110
   14 15 13 13 10 11 10 9 9 11 10

variatiecoëfficiënt

middelgroot 96 97 97 97 99 97 95 96 98 99 98
  12 11 12 9 8 9 10 10 10 10 9

variatiecoëfficiënt

groot 87 88 87 86 88 86 86 86 86 88 86
   9 9 8 10 10 8 8 9 7 7 10

variatiecoëfficiënt

totaal 100 100 100 99 102 100 98 99 100 101 99
variatiecoëfficiënt 14 15 16 14 13 13 13 14 13 13 13

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

De intermediaire productie bestaat uit het aantal verpleegdagen en dagbehandelingsdagen,
radiodiagnostische onderzoeken, reactiveringsbehandelingen, laboratoriumonderzoeken,
bijzondere verrichtingen, artikel-18-verrichtingen, operaties, en onderzoek en opleiding (zie
tabel 6.2). Om de productie te kunnen aggregeren zijn de producten waarvoor een gewicht
gegeven is in de COTG-richtlijnen eerst als volgt samengevoegd in de variabele gewogen
verrichtingen:

Daarna is aan de hand van regressieanalyse de volgende vergelijking geschat:

Met de gewichten uit formules B6.2 en B6.3 worden de intermediaire producten geaggregeerd
tot één productievolume. De tabellen B6.57 en B6.58 bevatten de globale productiviteitscijfers
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uitgaande van de intermediaire productie.

Tabel B6.57 Globale arbeidsproductiviteit van intermediaire productie, naar grootteklasse en type ziekenhuis,a

1985-1995 (in indexcijfers, totaal 1985 = 100)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
academisch 110 109 115 122 130 126 125 131 126 126 126

variatiecoëfficiënt 9 20 36 10 9 9 8 10 11 7 10

algemeen 100 100 99 99 98 98 98 98 99 103 103
variatiecoëfficiënt 11 10 10 11 10 9 9 10 9 8 7

klein 100 99 98 99 99 99 98 97 99 103 102
   12 12 12 14 13 10 10 11 11 9 7

variatiecoëfficiënt

middelgroot 99 100 98 98 98 97 97 99 100 103 103
  10 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8

variatiecoëfficiënt

groot 101 105 101 99 99 98 97 99 98 102 102
   9 7 9 9 9 9 9 9 8 7 8

variatiecoëfficiënt

totaal 100 100 99 100 101 100 99 101 101 104 105
variatiecoëfficiënt 11 11 13 12 13 12 11 13 12 10 10

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B6.58 Globale totale productiviteit van intermediaire productie, naar grootteklasse,  1985-1995 (ina

indexcijfers, totaal 1985 = 100)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

academisch 105 105 110 115 124 119 119 124 119 114 113
variatiecoëfficiënt 9 19 30 12 6 5 7 8 7 4 5

algemeen 100 99 97 97 97 94 94 94 95 96 95
variatiecoëfficiënt 11 10 10 10 9 9 9 9 9 8 9

klein 104 101 100 100 100 99 99 97 99 100 98
   12 11 10 11 9 10 10 10 10 10 9

variatiecoëfficiënt

middelgroot 98 98 96 96 96 93 93 94 96 96 96
  9 8 8 8 6 7 8 8 8 7 7

variatiecoëfficiënt

groot 96 98 94 93 93 90 90 91 90 92 91
   9 10 10 12 13 9 9 9 8 7 10

variatiecoëfficiënt

totaal 100 100 98 98 99 96 95 96 97 97 97
variatiecoëfficiënt 11 10 12 11 11 11 11 12 11 10 10

Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)
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Indexlijst van hoofdstuk 6

adherentie, 198
arbeidsjaar, 207, 242
arbeidsproductiviteit, 217-220, 249, 251
artikel-18-verrichtingen, 250
bezettingsgraad, 210-212, 216, 217, 248
bezettingsgraad van bedden, 216
bezettingsgraad van operatiekamers, 217
Bredero-systematiek, 197, 198
buitenpolikliniek, 211, 213, 216, 217, 248
dagopname, 190-193, 195-199, 203, 204, 228, 231, 238, 239, 249
denominatie, 209, 213
efficiëntie, 209, 211
erkend bed, 213
erkenning, 198
FB-systematiek, 197, 198, 205
gecorrigeerde kosten, 242
Herfindahl-index, 213
inbesteding, 211, 213, 216, 248
kapitaalkosten, 205
ligduur, 191, 197, 198, 222
loonkosten, 214
materiële kosten, 205
ontslag, 190, 191, 193-195, 197, 224-226, 228-230, 249
opname, 190-193, 195-198, 203, 204, 224, 227, 228, 231, 238, 239, 249
overleden patiënt, 190
personeelsvolume, 208, 217, 218
productie, 190-195, 198, 199, 203, 209, 210, 217, 219, 220, 222, 231, 249-251
productiestructuur, 189, 195, 210, 220
productievolume, 217, 220, 249, 250
productindicator, 189-191
reserve aanvaardbare kosten, 212, 213, 216, 248
samenstellingsprijs, 209, 212-214, 245, 246
specialistenplaatsen, 198
topklinische operatie, 192, 193, 196, 201, 202, 227, 237
totale kosten, 205, 217, 248
totale productiviteit, 217-220, 250, 251
uitbesteding, 211, 213, 216, 217, 248
variabele kosten, 211-213, 216, 217, 248
verpleegdag, 192, 193, 198-200, 203, 204, 211, 213, 216, 218, 231-233, 239, 250
voltijdfactor, 210, 211, 213, 216, 248
volume van de ingezette middelen, 207, 208, 217
ziekenhuis, 189, 191-196, 199-203, 205, 207-211, 213-215, 217-219, 221, 223-227, 231-246,

250, 251
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7  Econometrische modellen

7.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de econometrische modellen, die in hoofdstukken 8
en 9 zullen worden geschat en getoetst. Deze econometrische modellen geven een beschrij-
ving van de productiestructuur van Nederlandse ziekenhuizen in de periode 1985-1995. In
feite betreft het de beschrijving van een waaier van econometrische modellen. Door verschil-
lende modellen te schatten en ten opzichte van elkaar te toetsen, kunnen inzichten ontstaan in
verschillende aspecten van de productiestructuur. Bij de opzet van de econometrische model-
len wordt gebruikgemaakt van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken besproken is.
In hoofdstuk 2 kwam de Nederlandse ziekenhuissector in de periode 1980-1995 aan de orde.
Tevens werden de financiering (§ 2.4) en wet- en regelgeving voor ziekenhuizen besproken
(§ 2.5). Deze spelen een belangrijke rol bij de argumentatie van bepaalde keuzes in de model-
len. Hoofdstuk 3 bevatte een uiteenzetting over de verschillende manieren om de productie-
structuur te representeren. Iedere representatie behoorde bij een bepaalde opvatting over het
economische gedrag van de producent en de randvoorwaarden waarbinnen hij moet opereren
(§ 3.2.3). Een voorbeeld hiervan is een producent die streeft naar een maximale opbrengst,
maar met zijn kosten wel binnen een bepaald budget dient te blijven. Tabel 3.1 gaf aan dat in
een dergelijke situatie een zogenoemde indirecte opbrengstfunctie (opbrengstmodel bij
gegeven kosten) de aangewezen representatie is. In dit hoofdstuk wordt aannemelijk gemaakt
dat verschillende representaties in de Nederlandse context mogelijk zijn.
Hoofdstuk 4 gaf een beknopte samenvatting van de verschillende theorieën over economie van
de gezondheidszorg. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de verschillende manieren
om de productie te definiëren en aan de verschillende gedragsveronderstellingen die aan een
model voor ziekenhuizen ten grondslag kunnen liggen. 
De inhoud van hoofdstuk 5 had betrekking op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van gege-
vens. Hier moet bij de specificatie van een empirisch model rekening mee worden gehouden.
Hoofdstuk 6 bevat een nadere beschrijving van deze gegevens en een globale analyse van de
productiviteit.
Dit hoofdstuk combineert de verschillende aspecten van hoofdstukken 2 tot en met 6. Hier
worden dus expliciete keuzes geformuleerd ten aanzien van de verschillende definities,
gedragsveronderstellingen en randvoorwaarden die voor Nederlandse ziekenhuizen gelden.
Vervolgens vindt hiervan een vertaling plaats naar econometrische modellen. Daarbij wordt
aangegeven op welke manier in hoofdstukken 8 en 9 de empirische uitkomsten van de
verschillende modellen met elkaar kunnen worden vergeleken. Op basis van empirische
argumenten kan dan een voorkeur voor één van de modellen worden bepaald. Figuur 7.1
geeft een inzicht in de opzet van dit hoofdstuk.
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Figuur 7.1 Opzet van hoofdstuk 7

In de top van het schema van figuur 7.1 staat de keuze vermeld van de meting van de
productie. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen finale productie (ziektegevallen)
en intermediaire productie (verrichtingen en verpleegdagen). Het hoe en waarom van deze
twee verschillende metingen kwam uitgebreid in hoofdstuk 4 aan de orde. Hierop wordt in
paragraaf 7.2 nog kort teruggekomen.
In de volgende laag van het schema komen de verschillende economische contexten aan bod,
zoals minimale kosten bij gegeven productie. Het veronderstelde gedrag van de producent en
de economische randvoorwaarden bepalen de keuze van een representatie. In het genoemde
voorbeeld betekent dit dat voor een opbrengstmodel bij gegeven kosten moet worden gekozen.
De nadere uitleg hiervan is te vinden in paragraaf 7.3.
De derde laag in het schema van figuur 7.1 heeft betrekking op afwijkend economisch gedrag.
Dit wil zeggen dat er weliswaar sprake is van een consistent economisch gedrag bij de
producenten, maar dat dit afwijkt van de gangbare economische veronderstellingen zoals
kostenminimalisatie. Kwaliteitsmaximalisatie is hiervan een voorbeeld. Er zijn verschillende
mogelijkheden om afwijkend economisch gedrag te beschrijven. Hier wordt één van die
mogelijkheden uitgewerkt, te weten de methode van kwaliteitsaanpassingen. De overige
methoden zijn in deze studie niet van toepassing. Paragraaf 7.4 geeft een nadere toelichting
op dit deel van de specificatie van de econometrische modellen.
Paragraaf 7.5 gaat in op een typisch wiskundig-economisch probleem. Het betreft hier de
vraag hoe aan deze verschillende modellen empirisch inhoud kan worden gegeven. Hoe
moeten deze empirische modellen wiskundig eruitzien en hoe kunnen de parameters worden
geschat of anderszins worden vastgesteld?
Er worden hierbij twee methoden onderscheiden, namelijk de parametrische en de niet-
parametrische methode. Beide methoden staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3. Binnen
deze methoden moeten vervolgens ook weer keuzes worden gemaakt over de zogenoemde
functionele vorm. 
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Door het schema van boven naar beneden te doorlopen, ontstaat bij iedere verschillende route
een alternatief econometrisch model. Dit econometrische model behoort bij een setje van
veronderstellingen over de meting van productie, over het economische gedrag en randvoor-
waarden, over het afwijkende economisch gedrag en over de methode en de wiskundige
formulering. In totaal levert dit tientallen verschillende modellen op. Om in deze baaierd van
modellen enige orde te scheppen, dient een aantal criteria te worden ontwikkeld om het aantal
modellen te beperken. Tevens moet worden aangegeven wat een confrontatie van de uitkom-
sten van de verschillende modellen aan inzichten geeft. De selectie- en confrontatieprocedures
zijn het onderwerp van paragraaf 7.6.

7.2 Finale en intermediaire productie

In paragraaf 4.2 werd betoogd dat het aantal ziektegevallen een voor de hand liggende maat
voor de productie van een ziekenhuis is. Al datgene wat een patiënt dient te ondergaan aan
onderzoeken en verrichtingen, maakt deel uit van het productieproces zelf en wordt niet
afzonderlijk tot de productie gerekend. Zie ook bijlage B7.1.
Het aantal ziektegevallen kan worden benaderd met het aantal dagopnamen en het aantal
ontslagen patiënten, uitgesplitst naar verschillende specialismen (zie § 6.2.1). In de beschik-
bare gegevens, zo bleek uit paragraaf 5.2.1, worden maar liefst 29 specialismen onderschei-
den. Deze worden ingedikt tot zes categorieën ziektegevallen (waaronder dagopnamen).
Samen met twee zorgzwaartevariabelen representeren deze variabelen de productie, gemeten
in ziektegevallen.

In hoofdstuk 4 werd tevens de bijzondere rol van de specialisten in een ziekenhuis onder-
streept. Een belangrijk deel van het productieproces, zoals onderzoeken, operaties, verpleeg-
duur en dergelijke, wordt immers in belangrijke mate gestuurd door de specialisten. Deze
zogenoemde intermediaire productie verdient daarom ook een afzonderlijke plaats.
Ook de onderscheiden verrichtingen, zoals operaties, functie-, röntgen- en laboratoriumonder-
zoeken en verpleegdagen, kunnen qua zwaarte verschillen. Dit speelt met name een rol bij
verpleegdagen, die kunnen worden onderscheiden naar verschillende specialismen of afdelin-
gen. De gegevens over verpleegdagen worden hier ingedikt tot vier categorieën. Ook hier
worden dagopnamen als afzonderlijk product gehanteerd.

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek verdient in beide aanpakken een afzonderlijke
plaats. Dit onderzoek legt immers een belangrijk beslag op de middelen van een ziekenhuis.
Deze variabele wordt dus bij zowel de finale als de intermediaire productie opgenomen.

7.3 Representaties van de productiestructuur 

De tweede laag in figuur 7.1 betreft de keuze van de representatie van de productiestructuur.
Deze keuze volgt uit de veronderstellingen over het economische gedrag van de producent en
de randvoorwaarde waaronder de producent opereert. In paragraaf 3.2.3 werd hierover een
uitgebreide uiteenzetting gegeven. Het is belangrijk realistische veronderstellingen te hante-
ren en daarbij de juiste representatie te kiezen. In deze studie wordt een iets algemenere
methode gehanteerd. Er zullen in de analyses verschillende representaties worden gehanteerd
en op basis hiervan zal de 'beste' worden gekozen. Door deze aanpak ontstaat ook zicht op de
veronderstellingen die in de Nederlandse situatie opgeld doen. Hierdoor is het niet nodig a
priori een bepaald economisch gedrag en randvoorwaarden te formuleren. De volgende
representaties (en de bijbehorende veronderstellingen over economisch gedrag en randvoor-
waarden) worden hier onderscheiden:
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a. minimale kosten bij gegeven productie;
b. minimale kosten bij gegeven opbrengst;
c. maximale opbrengst bij gegeven inzet van middelen;
d. maximale opbrengst bij gegeven kosten.
In het navolgende wordt aangegeven welke aspecten van de Nederlandse situatie door de
verschillende representaties in beeld gebracht worden.

Ad a. Minimale kosten bij gegeven productie

Het kostenmodel bij gegeven productie geeft de relatie weer tussen de productie en de prijzen
van de ingezette middelen enerzijds en de kosten anderzijds. De keuze voor een kostenmodel
bij gegeven productie ligt voor de hand. Zowel in het geval van een analyse van de finale
productie (ziektegevallen) als dat van de intermediaire productie (verrichtingen en verpleeg-
dagen) lijkt de veronderstelling tamelijk plausibel dat de productie gegeven is. Het aantal
ziektegevallen wordt immers onder andere bepaald door de grootte van het adherentiegebied,
het doorverwijsgedrag van huisartsen en de concurrentie van andere ziekenhuizen. Het aantal
operaties, verpleegdagen en onderzoeken komt voor het grootste deel voort uit het gedrag van
de specialisten. In beide situaties lijkt het ziekenhuis geen invloed op de productie te kunnen
uitoefenen. Een meer formele redenering volgt uit de financieringssystematiek. Ieder jaar
maakt een ziekenhuis in het kader van het Bredero-systeem (tot 1988) of functionele budget-
tering (vanaf 1988) afspraken met de verzekeraars over de productie en het daarmee samen-
hangende budget (zie § 2.4.2). Hierdoor is er geen prikkel om de productie te verhogen of te
verlagen. Dit leidt immers niet tot wijziging van de opbrengsten voor het ziekenhuis. Met
andere woorden, productie is exogeen. Evenzo geldt dat de prijzen van de ingezette middelen
voor het ziekenhuis gegeven zijn.
De ziekenhuizen zullen wel trachten de kosten te beperken. Enerzijds moet een ziekenhuis
met het gegeven budget zien rond te komen. Een ziekenhuis kan zich niet permitteren jaren
achtereen in de rode cijfers te blijven. Dan volgt immers faillissement en sluiting. Als het
budget krap is, dan is het dus noodzakelijk voor een ziekenhuis de kosten te minimaliseren.
Anderzijds kan een ziekenhuis trachten overschotten te creëren, om deze vervolgens aan te
wenden voor verbetering van de kwaliteit. In het geval van ruime budgetten is er dus ook
reden om kostenminimalisatie na te streven. Deze benadering sluit nauw aan bij het in para-
graaf 4.3 beschreven model van Breyer en Zweifel (1992).

Ad b. Minimale kosten bij gegeven opbrengst

Het kostenmodel bij gegeven opbrengst geeft de relatie weer tussen de productprijzen, de
totale opbrengst en prijzen van ingezette middelen enerzijds en de kosten anderzijds. Ook
voor deze representatie geldt dat de producent zijn kosten minimaliseert. De randvoorwaarde
bestaat hier echter uit de gegeven opbrengsten. Dit betekent dat een via de productprijzen
gewogen som van de onderscheiden producten gegeven is, en dat dus niet de hoeveelheid van
ieder product afzonderlijk vastligt. Met andere woorden, de producent heeft ook ten aanzien
van de samenstelling van de productie een zekere mate van keuzevrijheid. Hij kiest zijn
productie dan zodanig dat de kosten minimaal zijn.
In het geval van een analyse van de finale productie, speelt deze aanpak op de volgende
manier een rol. In de Nederlandse situatie geldt dat een ziekenhuis over het aantal eerste poli-
bezoeken productieafspraken maakt, waarbij de ernst van de aandoening van de patiënt niet
ter zake doet. De extra kosten die voortvloeien uit de behandeling van 'zwaardere' patiënten
worden slechts deels gecompenseerd, doordat het budgetteringssysteem ook vergoedingen
toekent voor het aantal verpleegdagen, opnamen en bijzondere verrichtingen. Er bestaat dus
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voor ziekenhuizen een prikkel om zware patiënten te weren. Deze patiënten veroorzaken hoge
kosten zonder dat daar een navenante opbrengst tegenover staat. Het is derhalve niet uitge-
sloten dat ook het Nederlandse financieringssysteem prikkels bevat tot patiëntenselectie (Eze
en Wolfe 1993). Deze selectie zal veelal op een indirecte manier plaatsvinden, door de keuze
van de specialismen die het ziekenhuis in huis heeft. Bij sommige specialismen zijn de
patiënten gemiddeld immers zwaarder dan bij andere specialismen.
Ook in het geval van een analyse van de intermediaire productie kan de toepassing van een
kostenmodel bij gegeven opbrengst nuttig zijn. De budgetteringssystematiek biedt immers ook
afzonderlijke vergoedingen voor verpleegdagen en opnamen. De productprijzen (budgetpara-
meters) voor verpleegdagen en opnamen kunnen zodanig zijn dat ziekenhuizen bijvoorbeeld
worden gestimuleerd om veel opnamen te realiseren met een korte verpleegduur. 

Ad c. Maximale opbrengst bij gegeven inzet van middelen

Het opbrengstmodel bij gegeven inzet van middelen geeft de samenhang weer tussen product-
prijzen en ingezette middelen enerzijds en de opbrengsten anderzijds. De keuze ten aanzien
van de samenstelling van de productie is voor het ziekenhuis vrij en is afhankelijk van de
relatieve productprijzen. De inzet van middelen is in dit model echter een gegeven.
In het geval van een analyse van de finale productie betreft het dus de keuze tussen verschil-
lende soorten ziektegevallen. Voor verschillende soorten ziektegevallen gelden verschillende
productprijzen, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal verpleegdagen. Bij een analyse van de
intermediaire productie dient een keuze te worden gemaakt tussen verpleegdagen en verschil-
lende verrichtingen. 
Bij het hanteren van een opbrengstmodel wordt verondersteld dat de producent zijn opbrengst
maximaliseert. Strikt genomen kan daar in Nederland geen sprake van zijn. Het totale budget
is afgeleid uit de productieafspraken omtrent opnamen, verpleegdagen enzovoort.
Overschrijdingen hiervan leiden niet tot een hogere opbrengst, aangezien deze worden gekort
in daaropvolgende jaren. Niettemin kan een model waarbij rekening wordt gehouden met
productprijzen en opbrengsten nuttig zijn. Hiervoor wordt het begrip 'pseudo-opbrengst'
gehanteerd. De pseudo-opbrengst is de opbrengst die een ziekenhuis zou ontvangen bij de
feitelijke productprijzen en de feitelijke productie. Met andere woorden, de pseudo-opbrengst
is de opbrengst zonder dat hierop een correctie wordt toegepast voor eventuele over- of
onderschrijdingen van de productieafspraken. De pseudo-opbrengst kan voor een ziekenhuis
een belangrijke doelvariabele zijn. Hoewel het genereren van overschrijdingen op zich geen
directe gevolgen heeft, kan een ziekenhuis hieraan wel argumenten ontlenen om bij de
volgende onderhandelingen tot hogere productieafspraken te komen. Ook onder deze veron-
derstelling is het lonend voor ziekenhuizen om patiënten te selecteren. Door minder zware
patiënten te kiezen kan een ziekenhuis meer patiënten behandelen en daardoor de pseudo-
opbrengst vergroten. 
Het opbrengstmodel bij gegeven inzet van middelen is niettemin de minst voor de hand
liggende keuze. De randvoorwaarde bij deze representatie wordt gegeven door de ingezette
middelen. De ingezette middelen, met uitzondering van kapitaal, lijken nu juist bij uitstek de
variabelen die door het management gestuurd kunnen worden. De wijze van inkoop van
materialen, de personeelssamenstelling, de dienstroosters en dergelijke zijn nu precies de
instrumenten die een management ten dienst staan bij de bedrijfsvoering van een ziekenhuis.

Ad d. Maximale opbrengst bij gegeven kosten

Het opbrengstmodel bij gegeven kosten legt een verband tussen de productprijzen, prijzen van
ingezette middelen en kosten enerzijds en de opbrengsten anderzijds. De keuze ten aanzien
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van de samenstelling van de productie en de ingezette middelen is daarbij vrij. De keuze van
de ingezette middelen is echter wel beperkt. Deze keuze moet namelijk zodanig zijn dat de
daarmee gemoeide kosten precies gelijk zijn aan een vooraf gegeven bedrag. 
Indien hier weer, zoals in het voorgaande werd besproken, wordt uitgegaan van de pseudo-
opbrengst, kan een ziekenhuis worden verondersteld een opbrengstmaximaliseerder te zijn,
maar nu onder de voorwaarde dat de kosten gegeven zijn. De gegeven kosten worden in deze
opvatting bijvoorbeeld gelijkgesteld aan het budget. Het ziekenhuis moet immers met het
toegekende budget zien uit te komen.

7.4 Afwijkend economisch gedrag

De derde laag van figuur 7.1 behandelt de mogelijkheid van afwijking van het gangbare
economisch gedrag. Afwijkend economisch gedrag heeft betrekking op economisch gedrag
dat niet direct aansluit bij de in de economische theorie gangbare vormen van gedrag (zie
§ 7.3). Het betreft hier economisch gedrag dat weliswaar afwijkt van de gangbare veronder-
stellingen, maar in de manier van afwijken consistent is en samenhangt met de in de theorie
gehanteerde variabelen. Zo kunnen ziekenhuizen op basis van de veronderstelling van kosten-
minimalisatie bijvoorbeeld te veel verplegend personeel in dienst hebben, terwijl zij wel
reageren op een verandering in de prijs van verplegend personeel. De gangbare theorie moet
dan enigszins worden aangepast. Paragraaf 3.3 gaat uitgebreid in op deze aanpassingen. In
deze studie wordt naast het gangbare economisch gedrag de methode van kwaliteitsaanpas-
sing gehanteerd. De implementatie hiervan wordt in het navolgende kort toegelicht.

Gangbaar economisch gedrag

Hierbij wordt bij de specificatie van het model rechtstreeks uitgegaan van de in paragraaf 7.3
besproken representaties zonder verdere aanpassingen. De uitkomsten van gangbaar econo-
misch gedrag met betrekking tot de productiestructuur van ziekenhuizen zijn rechtstreeks af
te leiden uit het gedrag en de randvoorwaarden die in paragraaf 7.3 zijn besproken. Deze
variant dient als een soort referentiepunt. De uitkomsten van het andere model zullen hieraan
worden getoetst.

Kwaliteitsaanpassing

In een model voor kwaliteitsaanpassing bestaat de productie niet uitsluitend uit een aantal
kwantitatieve grootheden. Er wordt verondersteld dat, indien ziekenhuizen systematisch
afwijken van een optimale samenstelling van productie en/of ingezette middelen, dit het
gevolg is van een bewuste keuze om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In de
inleiding werd al het voorbeeld gegeven van ziekenhuizen die uit oogpunt van kwaliteit een
voorkeur hebben voor verplegend personeel boven andere ingezette middelen en daarom niet
kostenminimaliserend functioneren.
Voor een deel zou de kwaliteit rechtstreeks kunnen worden gemeten, bijvoorbeeld door te
kijken naar het succes van de behandeling of door patiënten via enquêtering een oordeel te
laten geven over een behandeling. Dat deel van de kwaliteit waarvoor dit niet mogelijk is, kan
door een aanpassing van de gekozen representatie toch worden gemeten. In bijvoorbeeld een
kostenfunctie wordt de kwaliteit verdisconteerd in de productie, door toevoeging van de
prijzen van de ingezette middelen aan de productiemaat. De prijzen van de ingezette midde-
len komen dan twee keer voor in de kostenfunctie. De 'kwaliteitsbijdrage' aan de productie
kan afzonderlijk worden geschat doordat het directe effect van de prijzen op de kosten al
vastligt in de optimaliteitsvoorwaarden (Shephards lemma). 
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Het zijn de prijzen van de ingezette middelen die aan de kostenfunctie worden toegevoegd en
niet de inzet van middelen zelf. Het lijkt vanzelfsprekender om bijvoorbeeld direct het aantal
verpleegkundigen per behandelde patiënt als een kwaliteitsmaatstaf op te nemen in de produc-
tie. Deze behoren echter tot de te verklaren grootheden en opname in de kostenfunctie zou
leiden tot tautologieën en dus tot onzuiverheden in de schattingen. 
'Kwaliteitsaanpassing' is wellicht een te gekleurde benaming voor deze aanpak. Het is name-
lijk niet uitgesloten dat ziekenhuizen een bepaalde voorkeur hebben voor één of meer inge-
zette middelen uit oogpunt van prestige of status. Uit de uiteindelijk door Breyer en Zweifel
(1992) afgeleide nutsfunctie blijkt dat er meer overwegingen dan uitsluitend kwaliteit een rol
spelen in een ziekenhuis (zie § 4.3.2). De methode van kwaliteitsaanpassing maakt alleen
zichtbaar of er een voorkeur bestaat voor het ene of andere ingezette middel. Een methode
met in ieder geval een neutralere benaming wordt in de volgende passage besproken.

In paragraaf 3.3 werd ook nog de methode van schaduwprijzen besproken. Deze methode is
theoretisch eleganter dan de methode van kwaliteitsaanpassing. In de praktijk blijkt echter dat
het moeilijker is om het model met schaduwprijzen te schatten. Deze methode kon hier helaas
niet worden toegepast en wordt verder ook niet behandeld.

7.5 Empirische modellen en methoden

Aan ieder model moet een empirische inhoud worden gegeven. Hiervoor komen twee metho-
den in aanmerking, die beide zijn beschreven in hoofdstuk 3, namelijk de parametrische
methode en de niet-parametrische methode.

In de parametrische methode wordt een bepaalde functionele vorm gekozen voor de relatie
tussen productie en ingezette middelen. In alle situaties, of het nu een representatie van de
kosten of van de opbrengsten betreft, wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde transcen-
dentale logaritmische functie. Deze vorm is opgebouwd uit termen in logaritmen en bevat niet
alleen de variabelen zelf, maar ook allerlei interactietermen. Deze vorm is in dit type onder-
zoek bijzonder bruikbaar gebleken. Het is een uitermate flexibele vorm, waarbij niet allerlei
kenmerken van de productiestructuur a priori vastliggen. Zo kunnen bijvoorbeeld schaal-
effecten en marginale kosten afhankelijk blijken van de omvang en samenstelling van de
productie. De algemene vorm van de translogfunctie is weergegeven in bijlage B8.1. 

Bij de niet-parametrische benadering wordt gebruikgemaakt van data envelopment analysis
(zie § 3.4.3). Deze methode is gebaseerd op de techniek van het lineair programmeren. Door
ieder ziekenhuis te vergelijken met alle mogelijke combinaties van andere ziekenhuizen, kan
een score worden berekend voor de afstand van het desbetreffende ziekenhuis naar de grens
van het maximaal haalbare. Dit geeft de mate van efficiëntie van het ziekenhuis. Door toevoe-
ging van verschillende soorten restricties, bijvoorbeeld over combinaties die toegestaan zijn
bij het vergelijken, kunnen ook hier verschillende modellen worden gemaakt. Gedacht kan
worden aan verschillende veronderstellingen over schaalopbrengsten. Variaties in modellen
zijn ook mogelijk door verschillende criteria voor optimalisatie toe te passen. In het ene model
vormt de opbrengst het criterium, in het andere model de kosten. Door het aanpassen van de
criteria en de randvoorwaarden kunnen met de niet-parametrische methode precies dezelfde
modellen worden geanalyseerd als met de parametrische methode.
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7.6 Modelselectie en -confrontatie

Het combineren van alle mogelijkheden in figuur 7.1 leidt (zelfs bij de keuze voor een functio-
nele vorm in de parametrische methode) tot 32 verschillende modellen. Schatting van al deze
modellen leidt tot een grote cijferbrij. Daarom is het belangrijk enige systematiek te
ontwikkelen waardoor overzicht behouden blijft. In deze paragraaf worden daarom enkele
criteria ontwikkeld voor modelselectie. Uiteindelijk resteert een aantal modellen, op grond
waarvan zinvolle uitspraken kunnen worden gedaan.
Het met elkaar confronteren van de uitkomsten van sommige modellen levert ook weer
nieuwe informatie op. De wijze van confrontatie komt hier eveneens aan de orde. De criteria
voor de modelselectie en de wijze waarop modellen met elkaar kunnen worden geconfronteerd
worden besproken aan de hand van de onderscheiden lagen van figuur 7.1. Tevens wordt
aangegeven hoe de academische ziekenhuizen in de analyses kunnen worden betrokken.
Omdat de parametrische en de niet-parametrische methoden verschillende aspecten van de
productiestructuur belichten, wordt geen keuze gemaakt tussen beide methoden, maar worden
de resultaten als aanvulling op elkaar gehanteerd.

7.6.1 Productie

De in figuur 7.1 onderscheiden modellen voor de finale en de intermediaire productie hangen
nauw samen met de gekozen invalshoek. In het model van de finale productie staat het
ziekenhuis als een coalitie van ziekenhuismanagement en medisch specialisten centraal. In
het model van de intermediaire productie sturen de specialisten de omvang en de samen-
stelling van de verrichtingen. De verrichtingen zijn voor het ziekenhuis in dit geval exogeen.
Met andere woorden, het ziekenhuis kan niet reageren op eventuele wijzigingen in de
productprijs van een verrichting. Deze hypothese zal, zoals uit het vervolg zal blijken,
expliciet worden bestudeerd.
Beide modellen geven een aantal kenmerken van de productiestructuur. Tot deze kenmerken
behoort onder andere de economische efficiëntie. Door de economische efficiënties van beide
modellen met elkaar te vergelijken, ontstaat een beeld van de economische efficiënties die aan
specialisten dient te worden toegerekend. In het model van de intermediaire productie blijven
de economische inefficiënties veroorzaakt door een 'teveel' aan verrichtingen per patiënt
immers buiten beschouwing. Deze aanpak is te vergelijken met het eerder door Wiggers et al.
(1994) in een voorstudie voorgestelde bouwstenenmodel.1

Het is ook mogelijk om de relatie tussen intermediaire en finale productie en daarmee het
gedrag van de specialisten direct te modelleren. Omdat deze studie primair beoogt de produc-
tiestructuur van het ziekenhuis als geheel te beschrijven, wordt van deze benadering afgezien.

7.6.2 Representaties

Parametrische methode

In paragraaf 7.3 werd uiteengezet dat de verschillende representaties mogelijk van toepassing
zijn op de Nederlandse situatie. In sommige gevallen, zoals bij de indirecte opbrengst, moest
de definitie van opbrengst enigszins worden aangepast. A priori valt uitsluitend de directe
opbrengstfunctie slecht te rijmen met de praktijk in Nederland. De 'beste' keuze zou daarom
tot stand dienen te komen via één of andere formele statistische procedure. Deze is echter
(nog) niet beschikbaar. De modellen worden daarom binnen de parametrische methode beoor-
deeld op drie criteria, namelijk theoretische eisen, statistische eigenschappen en kenmerken
van de productiestructuur.
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De theoretische eisen hebben betrekking op de vorm van de geschatte functie. In para-
graaf 3.2.3 werd een uitgebreide toelichting gegeven op deze eisen (zie tabel 3.2). Het gaat
hier om de zogenoemde eisen van monotoniciteit en concaviteit, respectievelijk convexiteit.
Deze eisen zijn voor ieder ziekenhuis afzonderlijk na te gaan. Monotoniciteit houdt in dat de
kosten (resp. de opbrengsten) stijgen wanneer de prijzen van de ingezette middelen (resp. de
producten) stijgen. Concaviteit geeft aan dat wanneer de prijs van een ingezet middel stijgt,
de kosten met niet meer toenemen dan de extra kosten die voortvloeien uit de prijsverhoging
en de gebruikte hoeveelheid. Convexiteit geeft aan dat wanneer de prijs van een product stijgt,
de opbrengsten minstens toenemen met de extra opbrengsten die voortvloeien uit de prijs-
verhoging en de geproduceerde hoeveelheid.
De statistische eigenschappen verwijzen naar de bekende statistische grootheden, zoals de
verklaarde varianties van de verschillende functies en de standaardfouten van de geschatte
parameters. Hier wordt dus in een meer algemene zin beoordeeld of het geschatte model wel
goed past bij de waargenomen verschijnselen.
Uit de schattingen van de verschillende functies worden tevens verschillende kenmerken van
de productiestructuur afgeleid, zoals schaaleffecten, marginale kosten, technologische
ontwikkeling en economische efficiënties. Deze kunnen ook voor ieder ziekenhuis afzonder-
lijk worden berekend. De aldus afgeleide grootheden kunnen inhoudelijk op hun plausibiliteit
worden beoordeeld. Heel grote schaaleffecten, een hoge technologische ontwikkeling of
extreem lage efficiënties zijn indicaties voor een onjuist model.

Niet-parametrische methode

De beoordeling van de modellen verloopt binnen de niet-parametrische methode enigszins
anders. Daar ontbreken formele statistische toetsen. De criteria voor de niet-parametrische
analyse zijn efficiëntie en de 'indirecte' allocatieve efficiëntie.

Een hoge (totale) efficiëntie wijst erop dat ziekenhuizen op een juiste manier hun ingezette
middelen of productie samenstellen. Dit wijst erop dat het geformuleerde model goed past bij
de gegevens. De efficiëntie in de kostenmodellen verwijst naar de hoeveelheden en samen-
stelling van de ingezette middelen, die in de opbrengstmodellen naar de productie.
In het kostenmodel bij gegeven opbrengst speelt ook de samenstelling van de productie een
rol. De allocatieve efficiëntie hiervan kan niet rechtstreeks uit het model worden afgeleid. Dit
gebeurt door het kostenmodel bij gegeven opbrengst en dat bij gegeven productie met elkaar te
vergelijken. Als blijkt dat in het kostenmodel bij gegeven opbrengst de efficiëntie sterk
toeneemt ten opzichte van de situatie bij gegeven productie, dan is deze toe te schrijven aan de
'verkeerde' samenstelling van de productie. In dat geval is het onderhavige model niet het
juiste. Mutatis mutandis geldt dit voor het opbrengstmodel bij gegeven kosten.

7.6.3 Afwijkend economisch gedrag

Om de modellen vergelijkbaar te houden, is het wel noodzakelijk dat gekozen wordt voor een
uniforme aanpak. De methode van kwaliteitsaanpassing blijkt in de indirecte varianten van de
kosten- en opbrengstfunctie problemen te geven. Er wordt daarom voor gekozen om in eerste
instantie alle modellen zonder kwaliteitsaanpassing te schatten, waardoor de vergelijkbaar-
heid gewaarborgd is. Als uiteindelijk een geschikt model gekozen is, wordt nog nagegaan of
de methode van kwaliteitsaanpassing toepasbaar is en nog een verdere verklaring biedt.
Bij de niet-parametrische analyse is het niet mogelijk een vergelijkbare variant uit te voeren.



262

7.6.4 Academische ziekenhuizen

De academische ziekenhuizen kennen een heel andere regelgeving en financieringssystema-
tiek dan algemene ziekenhuizen. De uiteenzetting over verschillende gedragsveronderstel-
lingen voor de algemene ziekenhuizen, zoals in paragraaf 7.3, is zeker niet van toepassing op
de academische ziekenhuizen. Veronderstellingen over optimalisering naar de opbrengst zijn
bij academische ziekenhuizen zeker niet op hun plaats. Eventueel zou het model van mini-
male kosten bij een gegeven productie wel een adequate beschrijving van de productie-
structuur kunnen opleveren.
Academische ziekenhuizen hebben voorts een aantal specifieke karakteristieken. Het zijn
instellingen met een sterke nadruk op opleiding en medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Bovendien trekken academische ziekenhuizen vanwege hun bijzondere karakter juist ook
specifieke (zware) ziektegevallen aan. 
De vraag is dan ook gewettigd of academische ziekenhuizen wel mee dienen te worden
genomen in een analyse met algemene ziekenhuizen. Een afzonderlijke analyse van acade-
mische ziekenhuizen is niet mogelijk vanwege het gering aantal. Het negeren van de acade-
mische ziekenhuizen zou echter een ernstige lacune betekenen in de analyses, aangezien de
academische ziekenhuizen wel 15% van de totale kosten van de ziekenhuiszorg voor hun
rekening nemen. Daarom is er hier voor gekozen de academische ziekenhuizen in een extra
analyse (van het kostenmodel bij gegeven productie) wel te verdisconteren en te vergelijken
met een analyse waarin zij niet zijn opgenomen. Als namelijk zou blijken dat de resultaten
met en zonder academische ziekenhuizen niet wezenlijk van elkaar verschillen, dan is er niets
op tegen ook de kosten van academische ziekenhuizen met dit model te verklaren.

7.6.5 Samenvatting

Het voorgaande wordt samengevat in tabel 7.1. Hierin wordt aangegeven welke modellen zijn
bestudeerd in de empirische hoofdstukken 8 en 9 en in welke paragrafen de resultaten van
deze modellen worden beschreven.

Tabel 7.1 Toegepaste economische modellen in hoofdstukken 8 en 9

type ziekenhuis paragrafen

finale productie
kostenmodel bij gegeven productie algemeen 8.3.1, 9.2.1
kostenmodel bij gegeven opbrengst algemeen 8.3.2, 9.2.2
opbrengstmodel bij gegeven ingezette middelen algemeen 8.3.3, 9.2.3
opbrengstmodel bij gegeven kosten algemeen 8.3.4, 9.2.4
kostenmodel bij gegeven productie met
kwaliteitsaanpassing algemeen + academisch 8.3.5, 9.2.5a

intermediaire productie
kostenmodel bij gegeven productie algemeen 8.4.1, 9.3.1
kostenmodel bij gegeven opbrengst algemeen 8.4.2, 9.3.2
opbrengstmodel bij gegeven ingezette middelen algemeen 8.4.3, 9.3.3
opbrengstmodel bij gegeven kosten algemeen 8.4.4, 9.3.4
kostenmodel bij gegeven productie met
kwaliteitsaanpassing algemeen + academisch 8.4.5, 9.3.5a

Methode van kwaliteitsaanpassing is niet mogelijk bij niet-parametrische analyse.a

Bron: SCP 
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Deze voorstudie naar de productiestructuur van ziekenhuizen heeft door het afhaken van één van de opdrachtgevers1

nooit een vervolg gekregen. 

Noot
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Bijlage bij hoofdstuk 7 

B7.1 Gesprekken met directies en financiële staven van ziekenhuizen

In het kader van dit onderzoeksproject heeft de projectgroep een aantal gesprekken gevoerd
met directies en financiële staven van ziekenhuizen over de dagelijkse gang van zaken. De
gesprekken hadden tot doel inzicht te krijgen in de praktijk van alledag. Dit dient als aanvul-
ling op de zaken die in de onderzoeksliteratuur worden besproken.
Twee hoofdvragen kwamen daarbij aan de orde: 
- Wat wordt verstaan onder de productie van een ziekenhuis en hoe kun je dit meten?
- Wat zijn de doelstellingen van de verschillende actoren in een ziekenhuis? 
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van deze gesprekken. Hierbij worden de
hoofdvragen aan de hand van gedetailleerdere vragen besproken. 

Wat wordt verstaan onder productie?

Over het algemeen verstaat het ziekenhuismanagement onder productie zaken als opnamen,
eerste polibezoeken, verpleegdagen, dagbehandelingen en eerstelijnsverrichtingen. Kortom,
de grootheden waar een budgetparameter bij hoort. Hierbij gaat de niet-klinische zorg, dus
dagbehandelingen en poliklinische behandelingen, een steeds grotere rol spelen. Dus, zowel
de finale productie als de intermediaire productie wordt daarbij in beschouwing genomen.
Natuurlijk zijn er verschillende denkbeelden over de prioriteiten die voor de diverse producten
gelden. Vanuit specialistenoogpunt heeft patiëntenzorg (diagnosestelling en verpleging/
medische verzorging) de hoogste prioriteit, vanuit het oogpunt van het management is de
financiële kant wellicht belangrijker.
In een ziekenhuis zouden eigenlijk alleen activiteiten moeten plaatsvinden met een medische
achtergrond. Zo zou vanuit het kostenoogpunt gezien een patiënt die na een operatie slechts
verzorging nodig heeft en geen verpleging, naar een verpleeghuis moeten worden overge-
plaatst.
Naast de reguliere patiëntenzorg moeten ook de topklinische functies (de zogenoemde
artikel-18-verrichtingen) en de topreferente zorg (nieuwe technieken) worden vermeld. Met
name voor de specialisten zijn dit interessante producten.

Wat zijn de nevenactiviteiten die ook tot de productie van een ziekenhuis kunnen worden
gerekend?

De belangrijkste nevenactiviteiten zijn opleiding en onderzoek. 
Het verzorgen van opleiding van personeel is niet alleen een maatschappelijke taak, maar is
ook noodzakelijk om voldoende personeel in dienst te kunnen blijven nemen. De inservice-
opleiding van verplegend personeel wordt langzamerhand afgeschaft en het praktijkgedeelte
van de opleiding bestaat nu uit stages. Voor de opleiding van arts-assistenten bestaat een
aparte vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de kosten te dekken van de begeleiding die
de arts-assistenten vragen en de kosten van de extra onderzoeken die zij laten uitvoeren
voordat zij een diagnose durven of kunnen stellen.
Onderzoek kan plaatsvinden in alle ziekenhuizen, niet alleen in de academische. Voorwaarde
is dat een ziekenhuis groot genoeg is en een structuur of klimaat heeft waarin de specialisten
onderzoek willen doen. In het uitvoeren van onderzoek ligt voor veel specialisten meer uit-
daging dan in de reguliere patiëntenzorg. De financiering hiervoor zou buiten het standaard-
budget om moeten worden geregeld.
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Naast deze twee belangrijkste nevenactiviteiten zijn er nog andere zaken die tot de productie
gerekend kunnen worden. Nevenactiviteiten van ziekenhuizen moeten alleen tot de productie
worden gerekend als deze activiteiten een band hebben met de patiëntenzorg. Het uitbaten van
winkeltjes in de hal of het verzorgen van maaltijden voor afnemers buiten het ziekenhuis
vallen dan niet onder productie. Dit laatste kan echter wel geld opleveren voor het ziekenhuis,
en kan daarom wel worden uitgevoerd.

Wat zijn de opvattingen over kwaliteit van dienstverlening?

De kwaliteit van de dienstverlening is eigenlijk de effectiviteit van de behandeling. Twee
typen kwaliteit kunnen worden onderscheiden: professionele kwaliteit en organisatorische
kwaliteit. De eerste betreft het medisch handelen van de specialisten, wat via protocollen
toetsbaar is. Het tweede betreft de organisatorische en relationele kant van de dienstverlening.
Er wordt gewerkt aan een certificatiesysteem (PACE) om dit te kunnen toetsen. Ook binnen
ziekenhuizen worden behandelingen geëvalueerd en vergeleken, en wordt de verpleging
geëvalueerd. 
De opvatting heerst dat een ziekenhuis een zekere minimale omvang heeft (een adherentie
van ongeveer 250.000) om voldoende kwaliteit te kunnen leveren. Wanneer een ziekenhuis te
klein is, kan er niet genoeg specialisatie zijn om goede diagnostiek te waarborgen. De prijs
die betaald wordt voor de huidige schaalvergroting wordt nu voor lief genomen.

Welke actoren spelen een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van een ziekenhuis?

De belangrijkste actoren in het beleid van een ziekenhuis zijn het management (directie) en
de specialisten. De meningen verschillen over wie het laatste woord heeft. Volgens sommigen
beheert de directie het geld en heeft zij daardoor het laatste woord. Volgens anderen bepalen
in feite de specialisten het beleid. Immers, er kunnen wel afspraken met specialisten worden
gemaakt, bijvoorbeeld via interne budgettering, maar echte sancties op het niet nakomen van
zulke afspraken zijn niet mogelijk.
De overheid en ziekenfondsen hebben alleen invloed op de randvoorwaarden van het zieken-
huisbeleid, maar niet op de interne bedrijfsvoering.

Wat zijn de doelstellingen van de verschillende actoren?

Ziekenhuismanagement
In principe is de eerste doelstelling van een ziekenhuis het zo goed mogelijk voldoen aan de
hulpvraag. De economische doelen zullen altijd op de tweede plaats komen. Dit geldt voor het
ziekenhuis als geheel.
Voor de directie van een ziekenhuis is kostenbeheersing van belang om het voortbestaan van
het ziekenhuis te waarborgen, door het marktaandeel te vergroten. Winst is op zich geen
doelstelling, maar een middel om voldoende reserves op te bouwen om de continuïteit te
waarborgen (klappen te kunnen opvangen), en om investeringen te kunnen doen ter verho-
ging van de kwaliteit van de dienstverlening. Verbeterde kwaliteit uit zich vaak door het
ontstaan van nieuwe vormen van dienstverlening en het in dienst nemen van specialisten
binnen niet-erkende specialismen. Indien het ziekenhuis wil groeien, bijvoorbeeld om betere
kwaliteit te kunnen leveren, zal door het management getracht worden om de productie-
afspraken te overschrijden. Hieraan kunnen argumenten worden ontleend om de productie-
afspraken voor het volgende jaar hoger te stellen.
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Specialisten
Bij de specialisten staat de kwaliteit voorop. Echter, ook zaken als status zullen van belang
zijn. Concurrentie tussen specialisten om het eigen specialisme zo groot mogelijk te maken
komt niet (vaak) voor; concurrentie om de beschikbare capaciteit (operatiekamers enz.)
daarentegen wel. Voor de vrijgevestigde specialisten zijn er inkomensprikkels, die de oorzaak
kunnen zijn van overproductie van verrichtingen. Door de invoering van de zogenoemde
lokale initiatieven en door interne budgettering wordt getracht de (financiële) prikkels om
overproductie te plegen te verwijderen. Dit geldt niet voor de specialisten in loondienst.
Daarnaast is het voor specialisten van belang dat zij onderzoek kunnen uitvoeren, nieuwe
technologieën kunnen introduceren enzovoort. 

Overig personeel
Voor het overige personeel van de ziekenhuizen, inclusief de directie, zijn inkomensprikkels
niet aanwezig.

Wachttijden
Op het gebied van wachttijden is geen duidelijk beeld uit de gesprekken naar voren gekomen.
Voor het ene ziekenhuis zijn wachttijden alleen van politiek belang; in andere ziekenhuizen is
het minimaliseren van de wachttijden voor patiënten uit de eigen regio wel degelijk een
doelstelling. Voor de topklinische zorg is daar zelfs een maximale wachttijd per verrichting
ingesteld. Tevens werd gemeld dat door het macrobeleid van de overheid de incentives om de
wachtlijsten weg te werken zijn weggevallen.

Over welke instrumenten beschikken de verschillende actoren om hun doelstellingen te
bereiken?

Door het management van de ziekenhuizen wordt getracht via interne budgettering de
productie van de specialisten (en de bijbehorende kosten) te sturen. Zoals hiervoor aange-
geven, is dit een lastige zaak, omdat er geen sancties kunnen worden opgelegd aan de
specialisten. Tevens is er in veel ziekenhuizen geen goed informatiesysteem om de interne
budgettering goed uit te voeren. Via het aanbieden van extra voorzieningen aan specialisten,
bijvoorbeeld dure apparatuur, kan het management afspraken maken over andere activiteiten
van de specialisten. Op deze wijze kan het gedrag van specialisten toch worden gestuurd.
Selectie van patiënten is in principe niet mogelijk. De academische ziekenhuizen weigeren
slechts patiënten wanneer er ruimtegebrek is. Bij algemene ziekenhuizen kunnen patiënten
worden geweigerd (doorgestuurd) omdat er niet voldoende medische kennis aanwezig is. Dit
argument geldt natuurlijk niet voor de academische ziekenhuizen. Wanneer een patiënt
eigenlijk een zeer dure behandeling zou moeten ondergaan waarvoor geen budget beschikbaar
is, kunnen ziekenhuizen twee wegen inslaan: of de patiënt doorsturen naar een ander zieken-
huis waar wel budget beschikbaar is, of de patiënt een andere, minder dure behandeling laten
ondergaan. 
Het personeelsbeleid is natuurlijk voor het management een instrument. Echter, het geven van
inkomenstoeslagen aan personeel en directie behoort nauwelijks tot de mogelijkheden. Wel
kan door ontslag en werving van personeel op de kwaliteit daarvan worden gestuurd. Het
bestuur van een ziekenhuis heeft als instrument naast het controleren en sturen van het beleid
de mogelijkheid de directie te ontslaan.
Het opzeggen van contracten met specialisten is vrijwel onmogelijk. Het uitbreiden van
specialismen gebeurt altijd in overleg met de directie. Door specialisten meer bij het zieken-
huisbeleid te betrekken, door bijvoorbeeld de functie van hoofd van een verpleegafdeling aan
hen over te dragen, kunnen er andere prikkels aan de specialisten worden gegeven.
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Bestaan er mogelijkheden om de financiële armslag te vergroten?

Er zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende ziekenhuizen die efficiëntie of
kostenbesparing als doel hebben. Zo zijn er ziekenhuizen die samen één apotheek exploiteren
(bv. de Haagse ziekenhuizen), een laboratorium delen, de opleiding van verpleegkundigen en
arts-assistenten bundelen, en hun automatisering samenvoegen. Ook worden soms onderzoe-
ken waarvoor erkenning of dure apparatuur nodig is door andere ziekenhuizen uitgevoerd (bv.
CT- of MRI-scans).
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de catering, schoonmaak en het groot onderhoud worden
uitbesteed. Deze zaken vallen immers niet onder de primaire taak van de ziekenhuizen.
Derde-geldstroomonderzoek gebeurt eigenlijk alleen in de academische ziekenhuizen. Voor
de algemene ziekenhuizen zijn er weinig mogelijkheden om door middel van onderzoek extra
financiële armslag te verkrijgen.

Hoe komen productieafspraken tot stand en leiden overschrijdingen tot hogere
productieafspraken in het volgende jaar?

Binnen de meeste ziekenhuizen vindt overleg plaats tussen de specialisten en het management
over de te maken productieafspraken. Veelal wordt per specialisme (maatschap) gekeken naar
de ontwikkeling van de gerealiseerde productie. Aan de hand hiervan en eventuele andere
ontwikkelingen wordt door de directie in het overleg met de verzekeraars op een bepaald
niveau ingezet.
In principe leidt een overschrijding van de productieafspraken tot een verhoging van de
afspraken voor het volgende jaar. Probleem hierbij is natuurlijk dat een overschrijding van de
productieafspraken veelal gepaard gaat met overschrijding van het budget. De financiële
positie van het ziekenhuis kan hierdoor in gevaar komen.
Zoals eerder vermeld, worden veelal door het introduceren van nieuwe specialismen nieuwe
patiënten aangetrokken, waardoor argumenten voor verhoging van het budget voorhanden
zijn.
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8  Een parametrische analyse van de productiestructuur

8.1 Inleiding

Hoofdstuk 2 bevatte een beschrijving van een aantal ontwikkelingen in de productie en de
inzet van middelen in de sector ziekenhuizen vanaf 1980. Daarbij werd een aantal vragen
opgeworpen over de relatie tussen verschillende grootheden, zoals productie, kwaliteit van
dienstverlening, zorgzwaarte van patiënten, prijzen van ingezette middelen, de inzet van
verschillende soorten personeel, materiaal en kapitaal. In het bijzonder werd de aandacht
gevestigd op de rol van specialisten en op de financieringssystematiek.
In hoofdstuk 6 werd gepoogd met enige kengetallen meer inzicht te krijgen. Deze kengetallen
zijn gebaseerd op gegevens van individuele ziekenhuizen in de periode 1985-1995 en geven
bijvoorbeeld de gemiddelde verhouding aan tussen het aantal ziektegevallen en de inzet van
personeel. Ook werd aangegeven op welke wijze de samenstelling van de ziektegevallen en
daarmee (voor een deel) de zorgzwaarte kan worden gemeten. Soms geven de kengetallen
reeds een duidelijk antwoord op eerder gestelde vragen, in andere gevallen dienen zich
nieuwe vragen aan. Voor die vragen is een verfijnder analyse-instrument nodig. In dit en in
een volgend hoofdstuk wordt een aantal van deze meer geavanceerde technieken toegepast.

In dit hoofdstuk wordt een zogenoemde parametrische benadering gevolgd (zie § 3.4.2). Deze
benadering gaat uit van een aantal wiskundige vergelijkingen, die een beschrijving geven van
de productiestructuur van ziekenhuizen. De parameters van een dergelijk stelsel van vergelij-
kingen worden geschat op basis van de gegevens van individuele ziekenhuizen. De parame-
trische benadering is vooral geschikt om een aantal globale kenmerken weer te geven van de
productiestructuur, zoals schaaleffecten, synergie-effecten, marginale kosten, productiviteits-
ontwikkelingen en dergelijke. 
Tevens kan hiermee voor ieder ziekenhuis een efficiëntiescore worden berekend. In aanslui-
ting hierop worden meer bedrijfsmatige analyses verricht, waarbij wordt gekeken naar de
inrichting van het productieproces van een ziekenhuis. Een vraag die bijvoorbeeld aan de orde
komt, betreft welk effect het in eigen beheer uitvoeren of juist van het uitbesteden van bepaal-
de diensten heeft op de kosten.

Het individuele ziekenhuis is het uitgangspunt in de analyses. Dit betekent dat andere
relevante vraagstukken met betrekking tot de doelmatigheid van ziekenhuiszorg, zoals de
substitutiemogelijkheden tussen ziekenhuis en voorzieningen in het eerste (huisartsen) of
derde compartiment (verpleeghuizen) hier niet aan bod komen. 
Primair in de analyses staan de besluitvorming en de bijbehorende processen binnen het
ziekenhuis.

De operationalisatie van productie en de overige relevante variabelen is uitgebreid besproken
in hoofdstuk 6. In de volgende paragraaf (§ 8.2) komt dit volledigheidshalve nog even aan de
orde. Hierbij wordt ook ingegaan op de keuze voor een wiskundige formulering. Paragraaf 8.3
geeft de resultaten weer van een analyse met finale productie, de productie gemeten aan de
hand van het aantal ziektegevallen. In paragraaf 8.4 volgt een presentatie van de resultaten
van een analyse met intermediaire productie, de productie gemeten aan de hand van het
aantal verpleegdagen en verrichtingen. In paragraaf 8.5 worden de resultaten van beide
methoden met elkaar vergeleken. Deze vergelijking geeft inzicht in de mate waarin ondoel-
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matigheden kunnen worden toegerekend aan de productie van verrichtingen en verpleegdagen
en aan de wijze van behandelen.
Zowel bij de analyse van de finale als bij die van de intermediaire productie komen verschil-
lende representaties aan bod. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 werden de verschillende represen-
taties besproken. Iedere representatie hoort bij een andere economische context. De hier
gehanteerde representaties hebben betrekking op de economische veronderstellingen van
kostenminimalisatie bij gegeven productie of bij gegeven opbrengst en op opbrengstmaxima-
lisatie bij gegeven ingezette middelen of kosten. Door de resultaten van de verschillende
representaties met elkaar te vergelijken ontstaat een beeld over de economische context die het
beste past bij Nederlandse ziekenhuizen. 
Paragraaf 8.6 geeft een overzicht van resultaten uit ander (Nederlands en internationaal)
onderzoek. In paragraaf 8.7 volgen ten slotte de belangrijkste conclusies. Tevens worden hier
enige kanttekeningen gemaakt.

De achtergronden van de verschillende modellen staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7.
Een volledige wiskundige uitwerking van alle modellen is te vinden in bijlage B8.1 en in
Blank et al. (1998). De modellen worden geschat met gegevens uit het SCP-analysebestand
(zie § 5.3). Dit representatieve bestand bevat de gegevens van ruim honderd algemene
ziekenhuizen per jaar in de periode 1985-1995. In eerste instantie richten de analyses zich
uitsluitend op de algemene ziekenhuizen. In een nadere analyse worden ook de academische
ziekenhuizen betrokken. Per jaar worden dan vier à acht ziekenhuizen extra aan het analyse-
bestand toegevoegd. In totaal bevat het bestand dan bijna 1.300 waarnemingen.
Ieder gepresenteerd model bevat een groot aantal parameters, waarmee allerlei effecten
worden gemeten. Het voert hier te ver de schattingen van deze effecten in extenso weer te
geven. Ter wille van de presentatie is telkens een selectie van de belangrijkste effecten
gemaakt. Een volledige weergave van de schattingen is te vinden in bijlage B8.2. 

8.2 Relevante variabelen en wiskundige formuleringen

Relevante variabelen

Aangezien er een grote mate van overlap bestaat tussen de gehanteerde variabelen in de
verschillende modellen, is ervoor gekozen eerst in deze paragraaf een opsomming te geven
van alle relevante variabelen in de modellen (zie tabel 8.1). In hoofdstuk 5 is de afleiding van
de gehanteerde variabelen uit de gegevens in de verschillende enquêtes uitgebreid beschreven.
In hoofdstuk 6 is uitgebreid ingegaan op de criteria die ten grondslag liggen aan de keuze van
de verschillende variabelen, zoals de indeling in ziektegevallen. Verdere toelichting blijft hier
achterwege.

De lijst met variabelen bevat voor de finale productie zes groepen van ziektegevallen,
aangevuld met de variabelen casemix-index en topklinische operaties per opname als
indicatoren voor de zwaarte van de aandoeningen. In de tekst zal dikwijls worden gesproken
over het aantal ziektegevallen sec, zonder verwijzing naar één van de in tabel 8.1 genoemde
categorieën. In die gevallen gaat het om een index van alle ziektegevallen, waarbij de weging
van de verschillende groepen empirisch is vastgesteld (een zogenoemde hedonische index).
Verder behoort de variabele onderzoek nog tot de finale productie. Deze wordt overigens ook
tot de intermediaire productie gerekend. Voor een afleiding van deze variabele zie para-
graaf 5.4.1.
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Tabel 8.1 Lijst met variabelen
finale productie

groep 1 dagopnamen
groep 2 ontslagen patiënten cardiol., allergol., plast. chirurgie, gynaecol., KNO-heelk., oogheelk., mond- en kaakchirurgie,
polilkl. verlossingen
groep 3 ontslagen patiënten kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie, neurologie, psychiatrie en zenuw- en zielsziekten
groep 4 ontslagen patiënten chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale chirurgie
groep 5 ontslagen patiënten interne geneeskunde
groep 6 ontslagen patiënten longziekten, reumatologie, gastro-enterologie, klinische geriatrie, dermatologie en overige
topklinische operaties (per opname)
casemix-index
onderzoek

intermediaire productie
röntgenonderzoeken
laboratoriumonderzoeken (incl. isotopen-, pathologisch lab- en functieonderzoeken)
reactivering (fysiotherapie e.d.)
bijzondere verrichtingen (hartkatheterisaties, PTCA's en hemodialyses)
topklinische operaties
klinische operaties
poliklinische operaties
poliklinische verlossingen
verpleegdagen (excl. kindergeneeskunde, PAAZ en intensive care)
verpleegdagen kindergeneeskunde
verpleegdagen PAAZ
verpleegdagen intensive care
dagopnamen
onderzoek

ingezette middelen
verplegend personeel (incl. leerlingen)
paramedisch personeel
overig personeel
materiaal
kapitaal (gebouwen en installaties, medische installaties)

technologie (trend)

factoren economische efficiëntie
productiekenmerken

samenstellingsprijs verplegend personeel
samenstellingsprijs paramedisch personeel
samenstellingsprijs overig personeel
consulenten (> 10% van specialisten)

institutionele kenmerken en markt
stichting
confessioneel
concentratiegraad
combinatie met andere instelling
FB-systematiek
voor een fusie
na een fusie

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel
voltijdfactor paramedisch personeel
voltijdfactor overig personeel
bezettingsgraad bedden
bezettingsgraad operatiekamers
bezettingsgraad verloskamers
bezettingsgraad röntgenkamers
ziekteverzuim
uitbestedingen
inbestedingen(> 2%)
aandeel specialisten in loondienst ($ 0,10)
aandeel specialisten in opleiding
buitenpolikliniek
RAK (reserve aanvaardbare kosten)

Bron: SCP 

De intermediaire productie bestaat naast onderzoek nog uit twee hoofdgroepen, namelijk
verpleegdagen en verrichtingen. De verpleegdagen worden onderscheiden naar 'gewone'
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verpleegdagen en verpleegdagen bij de kinderafdeling, bij de psychiatrie (PAAZ), bij de
intensive care en bij de dagopname. Röntgen- en laboratoriumonderzoeken, reactivering,
bijzondere verrichtingen (hartkatheterisaties en hemodialyses), topklinische operaties,
operaties (klinische en poliklinische) en poliklinische verlossingen maken ook deel uit van de
verrichtingen. Hierbij wordt bij de verpleegdagen en dagopnamen alleen de zorgcomponent
beschouwd als productie; de verrichtingen die aan de dagen gerelateerd zijn, worden hier
afzonderlijk als productie gehanteerd. Dit is in tegenstelling tot de interpretatie van dag-
opnamen bij de finale productie. Daar wordt de dagopname beschouwd als het geheel van
zorg en verrichtingen.
Er worden vijf soorten ingezette middelen onderscheiden, te weten verplegend, paramedisch
en overig personeel, materiaal en kapitaal (gebouwen en installaties). Tevens wordt een trend
gebruikt om verschuivingen in de techniek te onderzoeken.
Voor zowel de finale en de intermediaire productie als voor de ingezette middelen zijn naast
de verbruikte en voortgebrachte hoeveelheden ook de prijzen bekend. Voor de vaststelling van
de prijzen wordt hierbij verwezen naar paragraaf 5.4.2 en paragraaf 5.5.2.
De lijst wordt gecompleteerd met 25 variabelen die een verklaring vormen voor verschillen in
technische of economische efficiëntie tussen ziekenhuizen. Het gaat om variabelen als de
opleidingsgraad van het personeel, uitgedrukt in de samenstellingsprijs, tot aan de beschik-
baarheid van een buitenpolikliniek. Bij deze lijst zijn de variabelen gesplitst in drie groepen:
productiekenmerken, institutionele kenmerken en markt, en proceskenmerken. In para-
graaf 6.5 werd uitgebreid stilgestaan bij de keuze van deze efficiëntiekenmerken.

Zowel bij de productie als bij de inzet van middelen wordt soms een onderscheid gemaakt
tussen variabel en vast. Bij variabele middelen of productie gaat het erom of het ziekenhuis op
vrij korte termijn de omvang van een bepaald product of ingezet middel kan beïnvloeden. Aan
de ingezette-middelenkant betreft dit de inzet van personeel, onderscheiden naar verplegend,
paramedisch en overig personeel, en de inzet van materiaal. Bij de vaste middelen is alleen
sprake van langzame aanpassingen in de tijd, zoals de inzet van kapitaal in gebouwen en
medische inventaris. Op korte termijn kan het ziekenhuis de inzet hiervan niet aanpassen.
Aan de productiekant geldt wellicht dat alle producten een gegeven zijn voor het ziekenhuis.
Het ziekenhuis levert wat er gevraagd wordt, ongeacht of dat nu is in termen van behandeling
van ziektegevallen of in termen van het leveren van intermediaire diensten. Op de lange
termijn bestaat voor een ziekenhuis wel de mogelijkheid om via de capaciteit, bijvoorbeeld via
erkenningen van specialistenplaatsen, te sturen op bepaalde ziektegevallen of op intermediaire
producten. Het is denkbaar dat het ziekenhuis ook instrumenten heeft om op de korte termijn
de productie te beïnvloeden ofwel een vorm van patiëntenselectie toe te passen. Of dit een
reële mogelijkheid is, is één van de belangrijke onderzoeksvragen hier.
In de analyses spelen bij de variabele middelen (producten) de prijzen van de ingezette
middelen (producten) een rol, bij de vaste middelen (producten) de hoeveelheid. De econo-
mische context bepaalt in feite wanneer een middel of een product variabel is of vast.
Afhankelijk daarvan spelen daarom soms de hoeveelheden en soms de prijzen van de produc-
ten of ingezette middelen een rol.
Bij de efficiëntiekenmerken 'aandeel consulenten', 'inbestedingen' en 'aandeel specialisten in
loondienst' is vanwege schattingstechnische redenen een dichotome variabele gehanteerd.1

Deze variabelen maken een onderscheid tussen ziekenhuizen die niet of nauwelijks consu-
lenten hebben (inbesteed werk doen, specialisten in loondienst hebben) en instellingen die dat
wel substantieel hebben. De cesuur ligt voor de consulenten bij 10% van het aantal specia-
listen, bij de inbestedingen bij 2% van de variabele kosten, en voor het aandeel specialisten in
loondienst eveneens bij 10% van het aantal specialisten. Deze dichotomie wordt overigens
niet gehanteerd bij de non-parametrische analyse in hoofdstuk 9. 
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Wiskundige formuleringen

In de volgende paragrafen worden steeds resultaten van schattingen gepresenteerd. Het betreft
schattingen van onder meer de relaties tussen kosten en productie of tussen opbrengsten en
ingezette middelen. Hierbij is het noodzakelijk gebruik te maken van een wiskundige functie
die deze relatie weergeeft. In alle situaties, of het nu een representatie van de kosten of van de
opbrengsten betreft, wordt er gebruikgemaakt van een zogenoemde transcendentale logarit-
mische functie. Voor een bespreking hiervan zie paragraaf 7.6.
Doordat in deze specificatie dikwijls niet de waarden van de variabelen zelf, maar hun
logaritmewaarden worden gehanteerd, geven in die gevallen de geschatte effecten elastici-
teiten weer. Het gaat dan om de procentuele verandering van de afhankelijke variabele als
gevolg van een procentuele verandering van een verklarende variabele. Dit geldt niet voor de
kosten- of opbrengstaandelen. Daar geeft een schatting het effect weer van een procentuele
verandering van een verklarende variabele direct op het aandeel zelf. Ook de trendvariabele is
niet in logaritme gemeten. Dat betekent dat het effect van de trend de procentuele verandering
in de kosten of opbrengst per jaar weergeeft. In de tekst zal dit dikwijls worden benadrukt om
foute interpretaties te voorkomen. Dikwijls is het voor de interpretatie eenvoudiger om van
elasticiteiten over te gaan op absolute effecten. Dit zal dan ook waar mogelijk worden
gedaan.  2

Bij de presentatie van de schattingsresultaten wordt niet telkens aangegeven welke variabelen
wel en welke niet worden gehanteerd of welke variabelen als vast of als variabel worden
aangemerkt. De opsomming in de tabellen moet duidelijkheid geven over welke keuzes zijn
gemaakt.
De gehanteerde schattingsmethode is de Seemingly unrelated regression (Zellner 1962). Dit is
een methode die geschikt is om, zoals hier, stelsels van vergelijkingen te schatten, waarbij er
tussen de verschillende vergelijkingen een bepaalde samenhang bestaat.

8.3 Een analyse via de finale productie

8.3.1 Minimale kosten bij gegeven productie, finale productie

Tabel 8.2 bevat de schattingsresultaten van het model met een kostenfunctie en functies voor
kostenaandelen toegepast op algemene ziekenhuizen (zie § 7.3). Met andere woorden, er
wordt een model geschat waarin (variabele) kosten en kostenaandelen worden verklaard uit de
productie, de prijzen van ingezette middelen en efficiëntiekenmerken. De veronderstelling is
hier dat het ziekenhuis zijn kosten minimaliseert bij een gegeven omvang en samenstelling
van ziektegevallen, zorgzwaarte en onderzoek.
De geschatte parameters van de kostenfunctie zijn zoals gezegd elasticiteiten, dat wil zeggen
dat zij de effecten in relatieve veranderingen weergeven. In tabel 8.2 staat bijvoorbeeld een
waarde van 0,68 bij ziektegevallen. Dit betekent dat (voor het gemiddelde ziekenhuis) een
verhoging van 1% van het aantal ziektegevallen, bij gelijkblijvende overige factoren, een
groei van 0,68% van de variabele kosten tot gevolg heeft. In de kostenaandelenfuncties laten
de parameters het effect zien van een relatieve verandering op het kostenaandeel zelf en dus
niet op de relatieve verandering van het kostenaandeel. Zo heeft de parameter van de prijs van
verplegend personeel bijvoorbeeld in de kostenaandeelfunctie voor verplegend personeel een
waarde van 0,06. Dit betekent dat een verhoging van 1% in de prijs voor verplegend personeel
leidt tot een stijging van het kostenaandeel met 0,06 procentpunt. De sterretjes in tabel 8.2
geven aan dat de geschatte parameter significant afwijkt van 0 op het 5%-niveau.
In tabel 8.2 zijn tevens grootheden opgenomen die aangeven in hoeverre de schattings-
resultaten aansluiten bij de eisen die de economische theorie stelt aan een dergelijk model (zie
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§ 3.2.3). Monotoniciteit verwijst naar de eis dat bij een prijsstijging de kosten altijd toenemen.
Concaviteit in prijzen wil zeggen dat de kosten bij een prijsstijging ook nooit méér kunnen
groeien dan het product van de prijsstijging en het kostenaandeel van het desbetreffende
ingezette middel. Stel dat het kostenaandeel van verplegend personeel 30% is en de prijs
hiervan stijgt met 10%, dan kunnen de kosten met niet meer dan 3% toenemen. Deze eisen
van monotoniciteit en concaviteit zijn voor iedere instelling gecontroleerd. Een score van
100% geeft aan dat alle instellingen aan de door de theorie gestelde eisen voldoen.

Tabel 8.2 Schattingsresultaten kostenfunctie bij gegeven productie, finale productie, algemene ziekenhuizen,
1985-1995

kostenaandelen

kosten pers. pers. personeel  materiaal
verplegend paramedisch  overig

productie
ziektegevallen 0,68* 0,00 0,01* –0,06* 0,05*
onderzoek 0,27* –0,02* 0,01* 0,01* 0,01*

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,06* 0,01 –0,11* 0,04*
paramedisch personeel 0,14* 0,01 0,05* –0,02* –0,04*
overig personeel 0,24* –0,11* –0,02* 0,05* 0,08*
materiaal 0,31* 0,04* –0,04* 0,08* –0,08*

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,11* 0,00 0,00 0,03* –0,03*

trend (in %) –0,08 

R 0,98 0,28 0,07 0,21 0,20 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in
%) 100 
concaviteit noodzakelijk (in
%) 100 

* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Uit de in tabel 8.2 vermelde significanties en verklaarde varianties (R ) blijkt dat het model in2

statistische zin een goede weergave is van de productiestructuur van ziekenhuizen. Het lijkt
dus een gerechtvaardigde veronderstelling dat de ziekenhuizen ernaar streven hun kosten zo
laag mogelijk te houden. Bijlage B8.2 bevat een volledig overzicht van de resultaten van de
schattingen. Opvallend in dit verband zijn de hoge significanties (zie de standaardfouten in
bijlage B8.2). De kostenaandelenfuncties hebben met uitzondering van die van paramedisch
personeel redelijk grote verklaarde varianties. Ook hebben alle parameters een plausibele
waarde. Verder voldoet het model aan de theoretische eisen van monotoniciteit en concaviteit.
Dit alles wijst erop dat het geconstrueerde model goed overeenkomt met de waargenomen
verschijnselen.

De resultaten van tabel 8.2 zijn, zoals eerder al werd aangegeven, niet altijd eenvoudig
interpreteerbaar. De elasticiteiten zeggen bijvoorbeeld nog niets over de verhouding tussen de
kosten van een ziektegeval en een eenheid wetenschappelijk onderzoek. Aan de tekens van de
parameters kan altijd wel een zelfstandige betekenis worden toegekend. In veel gevallen zal
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de bespreking zich dan ook richten op de richting van het effect. Daar waar het zinvol is, zal
ook aan de grootte van het effect aandacht worden geschonken.
De tekens van de parameters bij de productie en de prijzen van de ingezette middelen zijn
positief. Hogere productie en hogere prijzen leiden, zoals te verwachten is, tot hogere
variabele kosten.
Het effect van de inzet van kapitaal op de variabele kosten (0,11) is positief. Dit impliceert dat
een toename van de inzet van kapitaal voor het gemiddelde ziekenhuis leidt tot een toename
van de variabele kosten, hetgeen wijst op een te hoog aandeel van het kapitaal. Immers, als
een ziekenhuis op de lange termijn precies de juiste verhouding tussen de verschillende inge-
zette middelen zou kiezen, dan zou een toename van kapitaal moeten leiden tot een daling
van de variabele kosten. Dit staat in de literatuur bekend als de envelope condition.  De con-3

clusie luidt dan ook dat er sprake is van een overschot aan kapitaal.4

De geschatte coëfficiënt van de trend is gelijk aan -0,08%. De variabele kosten zijn dus ceteris
paribus door de jaren heen nagenoeg constant. Dit betekent dat er geen sprake is van een
technologische ontwikkeling in de loop der tijd. De technologische ontwikkeling is de resul-
tante van twee verschillende patronen. Door invoering van nieuwe technieken kunnen patiën-
ten sneller en beter worden behandeld. Dit betekent vooral minder verpleegdagen en dus
minder kosten per ziektegeval. Hier tegenover staat dikwijls het gebruik van kostbare appara-
tuur en dure medicatie. Dikwijls kunnen nu ook nog patiënten worden behandeld die voor-
heen 'uitbehandeld' waren. De schattingen met de intermediaire productie in paragraaf 8.4
moeten meer uitsluitsel geven over de sterkte van deze twee contraire ontwikkelingen. Hierin
moet immers de kostenontwikkeling met betrekking tot de complexere en duurdere verrich-
tingen zichtbaar worden. 
De geschatte effecten van de casemix-index en het aantal topklinische operaties per opname
zijn niet apart in tabel 8.2 opgenomen. Zij maken deel uit van de variabele ziektegevallen, die
zoals gezegd, gedefinieerd is als een index die is samengesteld uit een aantal groepen van
ziektegevallen en kwaliteitskenmerken. Zowel de casemix-index als de topklinische operaties
hebben een duidelijk significant positief effect op de variabele kosten (zie tabel B8.1).
Hiermee lijkt in ieder geval, naast de samenstelling van de behandelde patiënten, een deel van
de zorgzwaarte in beeld te kunnen worden gebracht.
De geschatte effecten van de prijzen van de ingezette middelen op de kostenaandelen zeggen
iets over de manier waarop instellingen reageren op veranderingen in de prijzen van de
ingezette middelen. Dit kan nog beter tot uitdrukking worden gebracht met de zogenoemde
vraagelasticiteiten. Deze zullen later worden uitgewerkt op basis van de resultaten van het
'definitieve' model.
Het effect van het aantal ziektegevallen op het kostenaandeel verplegend personeel is nihil
(0,00). Meer ziektegevallen leiden dus niet tot een relatief grotere inzet van verpleegkundig
personeel. Meer ziektegevallen leiden daarentegen wel tot een relatief hogere inzet van para-
medisch personeel (0,01) en materiaal (0,05). Dit gaat voornamelijk ten koste van de inzet
van overig personeel (-0,06).
Het effect van de omvang van wetenschappelijk onderzoek op de inzet van paramedisch (0,01)
en overig personeel (0,01) en materiaal (0,01) is ook positief. Meer wetenschappelijk
onderzoek in een ziekenhuis betekent dus een relatief groter beslag op deze middelen, terwijl
de inzet van verplegend personeel negatief wordt beïnvloed.
Het vorenstaande impliceert dat naarmate een ziekenhuis meer productie levert, in termen van
zowel ziektegevallen als wetenschappelijk onderzoek, bij een gegeven inzet van kapitaal de
inzet van paramedisch personeel en materiaal relatief belangrijker wordt ten koste van de
inzet van verplegend en overig personeel.
Een uitbreiding van de productie zal op termijn dikwijls gepaard gaan met een uitbreiding
van de inzet van kapitaal. Het effect van een uitbreiding van de inzet van kapitaal vergt echter
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een grotere inzet van overig personeel. De bijbehorende parameter (0,03) is namelijk positief.
Hierdoor wordt het eerdergenoemde dalende effect van overig personeel bij een groeiend
aantal ziektegevallen voor een belangrijk deel gecompenseerd. Het betreft hier de extra inzet
van personeel dat samenhangt met de capaciteit van een ziekenhuis, zoals onderhouds- en
schoonmaakpersoneel. Een hogere inzet van kapitaal leidt tot een geringer aandeel van de
inzet van materiaal (-0,03). Vooral dit laatste is opvallend, aangezien een grotere capaciteit
dikwijls leidt tot hogere kosten voor energie, onderhoud en schoonmaak. Dit zijn kosten die
voor een deel terug zijn te vinden in de post materiaal. De post materiaal in ziekenhuizen
bestaat echter, in tegenstelling tot andere voorzieningen, veel meer uit patiëntgerelateerde
kosten, zoals voeding en medicatie. De capaciteitsgerelateerde kosten zijn dus minder
belangrijk. 

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

De uit vorenstaande parameters af te leiden kenmerken, zoals schaalelasticiteiten en econo-
mische efficiëntie, geven meer inzicht in de productiestructuur. Tabel 8.3 geeft de schaal-
elasticiteit en de economische efficiëntie weer. De schaalelasticiteit is een maat voor de
omvang van schaaleffecten, en geeft de procentuele verandering van de productie weer als de
inzet van middelen met 1% verandert. Een waarde kleiner dan 1 duidt op het bestaan van
negatieve schaaleffecten: een toename van de inzet van middelen leidt tot een minder dan
evenredige groei van de productie. Bij een waarde van precies 1 zijn er geen schaaleffecten.
Als de schaalelasticiteit groter is dan 1, dan is er sprake van positieve schaaleffecten.
Aan de kostenfunctie werd een index voor de economische efficiëntie toegevoegd. Deze
efficiëntie-index is in feite een functie van efficiëntiekenmerken, zoals de bezettingsgraad,
ziekteverzuim en dergelijke. De parameters hiervan kunnen direct worden meegeschat (zie
vergelijking B8.1). Op basis van de schattingsresultaten met betrekking tot deze index is het
mogelijk efficiëntiescores te berekenen voor alle ziekenhuizen. Een efficiëntiescore van 1
geeft aan dat een ziekenhuis volledig efficiënt is, terwijl lage scores een grote mate van
inefficiëntie weerspiegelen.
De schaalelasticiteit en de economische efficiënties zijn berekend voor ieder ziekenhuis dat in
het SCP-analysebestand voorkomt. Het gemiddelde over alle ziekenhuizen is in tabel 8.3
weergegeven.

Tabel 8.3 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, kostenfunctie bij gegeven productie, finale productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,96 0,03
economische efficiëntie 0,85 0,04
Bron: SCP (analysebestand)  

De schaalelasticiteit bedraagt volgens tabel 8.3 gemiddeld 0,96. De standaardafwijking is ook
zeer beperkt (= 0,03). Dit houdt in dat er voor de meeste ziekenhuizen nauwelijks schaalvoor-
of nadelen zijn te behalen. Als voor ieder ziekenhuis de berekende schaalelasticiteit wordt
uitgezet tegen de grootte van dat ziekenhuis, blijkt dat voor zeer kleine ziekenhuizen nog
geringe schaalvoordelen gelden, terwijl voor de andere ziekenhuizen juist sprake is van
schaalnadelen. Dit zou erop kunnen duiden dat ziekenhuizen niet te groot moeten zijn. Uit het
vervolg zal blijken dat wanneer de academische ziekenhuizen aan de analyses worden
toegevoegd, de schaaleffecten helemaal verwaarloosbaar zijn (zie tabel 8.13). 

Uit tabel 8.3 blijkt verder dat de gemiddelde economische efficiëntie gelijk is aan 0,85. Dit
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impliceert dat dezelfde productie gerealiseerd zou kunnen worden met 15% minder middelen.
Zoals uit het vervolg van de analyses zal blijken, bestaat er slechts een beperkte stuurbaarheid
om een dergelijk percentage ook daadwerkelijk te realiseren. De standaardafwijking blijkt
gering te zijn, zodat veel ziekenhuizen zich qua economische efficiëntie rondom het gemid-
delde bevinden. Ook op de verdeling van de efficiëntiescores en de conclusies die daaruit
volgen zal later nog worden ingegaan.

8.3.2 Minimale kosten bij gegeven opbrengst, finale productie

In de vorige subparagraaf werd een kostenfunctie geschat waarbij de productie gegeven was.
In deze subparagraaf wordt een iets algemenere kostenfunctie geanalyseerd waarbij verschui-
vingen in de samenstelling van de ziektegevallen mogelijk zijn. Tabel 8.4 bevat de schattings-
resultaten van het kostenmodel met een kostenfunctie bij gegeven opbrengst en functies voor
kostenaandelen. Dit model bevat ook nog vergelijkingen voor de opbrengstaandelen. Deze
zijn vanwege het grote aantal cijfers hier weggelaten. Met andere woorden, er wordt een
model geschat waarin (variabele) kosten en kosten- en opbrengstaandelen worden verklaard
uit de productprijzen, de vaste productie (hier: onderzoek), de prijzen van de ingezette
middelen, de vaste ingezette middelen (hier: kapitaal) en de efficiëntiekenmerken. Dit model
is een representatie van een situatie waarin een ziekenhuis zijn kosten minimaliseert bij een
gegeven opbrengst. Dit houdt in dat het ziekenhuis een keuze heeft ten aanzien van de
samenstelling van zowel de productie als de ingezette middelen. De productie moet dan wel
zodanig worden gekozen dat deze de gegeven opbrengst genereert. De geschatte parameters
van de kostenfunctie zijn ook hier weer elasticiteiten, dat wil zeggen dat zij de effecten in
relatieve veranderingen weergeven. In de kostenaandelenfuncties laten de parameters het
effect zien van een relatieve verandering van een prijs van een ingezet middel op het kosten-
aandeel zelf en dus niet op de relatieve verandering van het kostenaandeel.
Tevens zijn in tabel 8.4 grootheden opgenomen die aangeven in hoeverre de schattings-
resultaten aansluiten bij de eisen die de economische theorie stelt aan een dergelijk model,
zoals de eisen van monotoniciteit en concaviteit.
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Tabel 8.4 Schattingsresultaten kostenfunctie bij gegeven opbrengsten, finale productie, algemene ziekenhuizen,
1985-1995

kostenaandelen

kosten pers. pers. personeel  materiaal
verplegend paramedisch  overig

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,04* 0,04* –0,10* 0,01 
paramedisch personeel 0,14* 0,04* 0,02 0,00 –0,06*
overig personeel 0,22* –0,10* 0,00 0,06* 0,04*
materiaal 0,35* 0,01 –0,06* 0,04* 0,02 

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,17* –0,03* 0,00 0,03* –0,01 

trend (in %) –1,94*

productprijzen
groep 1 0,06* –0,04* 0,00 –0,01* 0,05*
groep 2 –0,20* –0,02* –0,01* –0,02* 0,05*
groep 3 –0,11* 0,04* 0,02* 0,05* –0,10*
groep 4 –0,20* –0,03* 0,00 0,03* –0,01 
groep 5 –0,11* 0,03* –0,01 –0,01 –0,02 
groep 6 –0,05* 0,00 0,00 0,00 0,00 

vaste productie
onderzoek 0,20*

R 0,98 0,29 0,07 0,21 0,24 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in
%) 100 
concaviteit noodzakelijk (in
%) 100 

* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Uit tabel 8.4 blijkt dat de geschatte parameters van de prijzen van de ingezette middelen
sporen met de uitkomsten van de kostenfunctie bij gegeven productie (tabel 8.2). Hetzelfde
geldt ten aanzien van de inzet van kapitaal. Ook de effecten van de prijzen van de ingezette
middelen op de kostenaandelen geven een vergelijkbaar beeld. Ook de R -en van de verschil-2

lende vergelijkingen zijn vergelijkbaar. In die zin verschillen de kostenfuncties bij gegeven
ingezette middelen en gegeven opbrengst niet wezenlijk van elkaar. Het eerste opvallende
verschil betreft de trend. Door technologische ontwikkelingen ontstaat volgens tabel 8.4 per
jaar een reductie van de variabele kosten van gemiddeld bijna 2%. Bij de kostenfunctie bij
gegeven productie was geen sprake van een reductie van variabele kosten in de tijd. De
besparingen van de technologische ontwikkelingen komen blijkbaar tot stand door
wijzigingen in de allocatie van de productie (wijzigingen in het patiëntenbestand).

In tabel 8.4 zijn ook de effecten van de productprijzen opgenomen. In tabel 8.2 spelen de
producten zelf een rol. In het algemeen geldt volgens tabel 8.4 dat een stijging van een
productprijs een daling van de variabele kosten tot gevolg heeft. Om dezelfde opbrengst te
realiseren is immers minder productie nodig, waardoor lagere variabele kosten ontstaan.
Behalve voor de productprijs van groep 1 (dagopnamen) heeft iedere parameter een negatieve
waarde gekregen. De positieve waarde van de parameter van groep 1 sluit aan bij wat in de
volgende subparagraaf bij de opbrengstfunctie zal worden aangetroffen. Een verhoging van de
productprijs betekent dat de gegeven opbrengst ook met minder van dat product behaald kan
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worden. Er vindt dan een verschuiving plaats naar andere producten, die wellicht kostbaarder
zijn om te produceren. De variabele kosten stijgen in dat geval.
Ook hier heeft onderzoek een belangrijk gewicht gekregen in de verklaring van de variabele
kosten. Een groei van het onderzoek met 1% leidt tot 0,2% groei van de variabele kosten. 
Bij  toepassing op de ziekenhuizen in het SCP-analysebestand wordt aan alle gestelde
theoretische eisen voldaan.

Tabel 8.5 geeft de schaalelasticiteit en de economische efficiëntie weer.

Tabel 8.5 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, kostenfunctie bij gegeven opbrengst, finale productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,93 0,03
economische efficiëntie 0,84 0,03
Bron: SCP (analysebestand)  

Volgens tabel 8.5 is de gemiddelde schaalelasticiteit gelijk aan 0,93. Samen met de kleine
standaardafwijking impliceert dit dat er geen al te grote (negatieve) schaaleffecten zijn.
Aangezien de gemiddelde schaalelasticiteit hier kleiner is dan bij de kostenfunctie bij gegeven
productie, moet worden vastgesteld dat volgens dit model de schaalnadelen wel wat
manifester zijn. 
De gemiddelde economische efficiëntie bedraagt 0,84. Dit is enigszins lager dan bij de
kostenfunctie bij gegeven productie. Met andere woorden, in de context van kostenminima-
lisatie bij een gegeven opbrengst wordt ongeveer 1% extra economische inefficiëntie ontdekt.
Deze 1% is dus toe te schrijven aan de 'mis allocatie' van de productie.

Ook dit model lijkt dus een redelijke beschrijving van de werkelijkheid. Zo voldoet het aan de
gestelde eisen en zijn de meeste effecten plausibel en statistisch betrouwbaar. Het
'onverwachte' positieve effect van de productprijs van groep 1 en het negatieve effect van de
andere producten maken dit model minder geschikt dan het kostenmodel bij gegeven
productie.

8.3.3 Maximale opbrengst bij gegeven ingezette middelen, finale productie

In de voorgaande subparagrafen was de aandacht gericht op de ingezette-middelenkant van
het productieproces. In deze en de volgende subparagraaf ligt het accent op de opbrengstkant.
Tabel 8.6 bevat de schattingsresultaten van een model met een opbrengstfunctie en functies
voor opbrengstaandelen (zie § 7.3). Met andere woorden, er wordt een model geschat waarin
(variabele) opbrengst en opbrengstaandelen worden verklaard uit de productprijzen, de
ingezette middelen en de efficiëntiekenmerken. De veronderstelling is dat ziekenhuizen hun
opbrengsten maximaliseren bij een gegeven inzet van middelen. In paragraaf 7.3 werd
uiteengezet dat het hier gaat om zogenoemde pseudo-opbrengst: de feitelijke opbrengst ligt
namelijk via de budgettering vast. De geschatte parameters van de opbrengstfunctie zijn weer
elasticiteiten, dat wil zeggen dat zij de effecten in relatieve veranderingen weergeven. In de
opbrengstaandelenfuncties laten de parameters het effect zien van een relatieve verandering
van een productprijs op het opbrengstaandeel zelf en dus niet op de relatieve verandering van
het opbrengstaandeel.
Tevens zijn in tabel 8.6 grootheden opgenomen die aangeven in hoeverre de schattingsresul-
taten aansluiten bij de eisen die de economische theorie stelt aan een dergelijk model, zoals de
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eisen van monotoniciteit en convexiteit.

Tabel 8.6 Schattingsresultaten opbrengstfunctie bij gegeven inzet van middelen, finale productie, algemene
ziekenhuizen, 1985-1995

opbrengstaandelen per patiëntengroep

opbreng groep 1  groep 2  groep 3  groep 4  groep 5  groep 6
st (dagopname (KNO, oog, (kinder-, (chirurgie (interne) (long, reuma

n) gyn. e.a.) zenuwziekte e.a.) e.a.)
e.a)

ingezette middelen
verplegend personeel 0,29* 0,01 0,02 0,04* –0,02* –0,02 –0,02*
paramedisch personeel –0,02 0,01* –0,02* 0,02* 0,00 0,00 0,00 
overig personeel 0,03 –0,02* –0,04* 0,00 0,05* –0,02* 0,03*
materiaal 0,11* 0,01* 0,02* –0,03* –0,01 –0,02* 0,03*
kapitaal 0,44* 0,00 0,01 0,00 –0,01 0,01 –0,01*

trend (in %) 1,17*

productprijzen
groep 1 0,05* 0,04* –0,02* –0,03* 0,01* 0,00 –0,01*
groep 2 0,28* –0,02* 0,15* –0,04* 0,00 –0,09* 0,00 
groep 3 0,16* –0,03* –0,04* 0,12* –0,06* 0,01 –0,01 
groep 4 0,27* 0,01* 0,00 –0,06* 0,08* –0,01 –0,01*
groep 5 0,16* 0,00 –0,09* 0,01 –0,01 0,10* 0,00 
groep 6 0,07* –0,01* 0,00 –0,01 –0,01* 0,00 0,03*

vaste productie
onderzoek –0,10* 0,00 0,02* –0,02* –0,01* 0,00 0,01*

R 0,99 0,55 0,26 0,19 0,05 0,41 0,41 2

monotoniciteit (in %) 97 
convexiteit voldoende (in 0 
%)
convexiteit noodzakelijk (in 0 
%)

* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

De verklaringsgraad van het model is overwegend hoog. Naast de gebruikelijke hoge R  voor2

de opbrengstfunctie zelf zijn ook de verklaarde varianties voor de opbrengstaandelenfuncties
acceptabel, met als enige uitzondering de functie van het opbrengstaandeel van groep 4
(chirurgie). Hieruit zou de conclusie kunnen volgen dat dit model een adequate beschrijving
geeft van de productiestructuur van ziekenhuizen. Hier past echter een heel groot voorbehoud.
Uit tabel 8.6 blijkt immers ook dat geen van de instellingen voldoet aan de eisen ten aanzien
van convexiteit. Met andere woorden, ziekenhuizen vertonen geen optimaliserend gedrag ten
aanzien van de samenstelling van de productie. Een stijging van een productprijs leidt niet tot
een hogere productie van het desbetreffende product, maar eerder tot een verschuiving naar
producten die relatief juist minder opbrengen. Het lijkt er dus op dat de verruiming die in een
budget optreedt door een verhoging van een productprijs juist wordt aangewend voor behan-
deling en zorg aan een andere categorie ziektegevallen. Dit type gedrag past beter bij het in de
vorige subparagraaf besproken gedrag van kostenminimalisatie bij gegeven opbrengst. Daar
bleek al dat hogere productprijzen aanleiding zijn om de productie van dit product te beper-
ken teneinde een kostenreductie te realiseren.

Uit tabel 8.6 blijkt dat een groei met 1% van het verplegend personeel leidt tot een groei van
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de opbrengst met 0,29%. Een groei van kapitaal leidt eveneens tot een substantiële groei van
de opbrengst (0,44). Dit geldt in veel mindere mate voor overig personeel en materiaal. Bij
het paramedisch personeel is de invloed verwaarloosbaar. Tabel 8.6 geeft hiervoor zelfs een
bescheiden negatief effect te zien, echter niet significant van 0 verschillend. Dit betekent dat
paramedisch personeel niet zichtbaar bijdraagt aan de hier gemeten productie. De inzet van
paramedisch personeel is niet direct te relateren aan de productie gemeten in ziektegevallen -
de coëfficiënten bij de prijs van paramedisch personeel zijn veelal niet significant. Dit duidt
erop dat de inzet van paramedisch personeel vooral samenhangt met de kwaliteit van de
dienstverlening, in het bijzonder wellicht met de zorgzwaarte van de patiënten in een
bepaalde categorie ziektegevallen. De zwaarte van de ziektegevallen in een bepaalde groep
komt immers niet in de opbrengstfunctie tot uitdrukking en bij de kostenfunctie slechts ten
dele via de casemix-index en de topklinische operaties per opname. Er is sprake van een
positieve trend. Door technische veranderingen neemt de opbrengst per jaar gemiddeld met
0,9% toe. Vanzelfsprekend leiden hogere productprijzen tot een hogere opbrengst; alle
parameters van de productprijzen in de opbrengstfunctie zijn positief. Naarmate er meer
onderzoek plaatsvindt wordt, ceteris paribus, de opbrengst geringer. De inzet van middelen
die voor onderzoek worden aangewend kan immers niet worden aangewend voor de zorg en
behandeling van patiënten, en onderzoek zelf genereert geen variabele opbrengst.

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel 8.7 geeft de gemiddelde schaalelasticiteit en de gemiddelde economische efficiëntie van
de algemene ziekenhuizen weer.

Tabel 8.7 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, opbrengstfunctie bij gegeven inzet van middelen, finale
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,78 0,04
economische efficiëntie 0,79 0,07

Bron: SCP (analysebestand)  

Uit tabel 8.7 blijkt dat de gemiddelde schaalelasticiteit gelijk is aan 0,78 met een kleine
standaardafwijking. Dit resultaat impliceert dat de ziekenhuizen te maken zouden hebben met
forse schaalnadelen. Een groei van de ingezette middelen leidt tot een minder dan evenredige
groei van de opbrengst. Dit is in overeenstemming met het eerder gevonden resultaat dat
ziekenhuizen niet de meest lucratieve ziektegevallen aantrekken, maar eerder trachten de
extra ruimte in de opbrengst te gebruiken voor het behandelen van duurdere ziektegevallen.
De gemiddelde economische efficiëntie is gelijk aan 0,79. De economische efficiëntie is hier
dus groter dan bij de minimale kostenmodellen.

De resultaten geven aan dat het model niet voldoet aan de theoretische eisen. Tevens blijkt de
gevonden schaalelasticiteit onrealistisch te zijn. De conclusie is dan ook dat dit model niet
geschikt om de productiestructuur van ziekenhuizen weer te geven.

8.3.4 Maximale opbrengst bij gegeven kosten, finale productie

Tabel 8.8 bevat de schattingsresultaten van het model met een opbrengstfunctie bij gegeven
kosten en functies voor opbrengstaandelen.  Met andere woorden, er wordt een model geschat5

waarin de (variabele) opbrengst en opbrengstaandelen worden verklaard uit de productprijzen,
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vaste productie, de prijzen van de ingezette middelen, het kostenniveau, de vaste ingezette
middelen en efficiëntiekenmerken. De productie en de inzet van middelen moeten daarbij
zodanig worden gekozen dat de (pseudo)opbrengst maximaal is en de hiermee gemoeide
kosten overeenstemmen met een bepaald bedrag. De kosten vormen hier dus een randvoor-
waarde.

Tabel 8.8 Schattingsresultaten opbrengstfunctie bij gegeven kosten, finale productie, algemene ziekenhuizen,
1985-1995

opbrengstaandelen per patiëntengroep

opbrengst groep 1  groep 2  groep 3  groep 4  groep 5  groep 6
(dagopnam (KNO, (kinder-, (chirurgie (interne) (long, reuma

e) oog, gyn. zenuwziekte e.a.) e.a.)
e.a.) e.a)

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel –0,16* 0,01* 0,01* –0,03* 0,01 0,01 –0,01*
paramedisch personeel –0,07* 0,00  0,01* –0,01* 0,00 0,01* 0,00*
overig personeel –0,12* 0,01* 0,02* –0,03* 0,00 0,01 –0,01*
materiaal –0,18* –0,03* –0,03* 0,05* –0,01* 0,03* –0,01*

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,36*

trend (in %) 2,92*

productprijzen 
groep 1 –0,04* 0,04* –0,02* –0,04* 0,01* 0,01 0,00*
groep 2 0,28* –0,02* 0,16* –0,05* –0,01 –0,09* 0,00 
groep 3 0,16 –0,04* –0,05* 0,13* –0,04* 0,01 –0,01*
groep 4 0,28* 0,01* –0,01 –0,04* 0,07* –0,02 –0,01*
groep 5 0,16* 0,01 –0,09* 0,01 –0,02 0,10* 0,00 
groep 6 0,07* 0,00* 0,00 –0,01* –0,01* 0,00 0,03*

vaste productie
onderzoek –0,12* 0,00 0,02* –0,01* –0,01* 0,00 0,01 

R 0,99 0,51 0,24 0,16 0,03 0,40 0,39 2

monotoniciteit (in %) 0 
convexiteit voldoende (in 0 
%)
convexiteit noodzakelijk (in 0 
%)
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 8.8 geeft aan dat ook hier de R -en van de vergelijkingen over het algemeen hoog zijn.2

Verder blijkt dat in geen van de ziekenhuizen wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van
monotoniciteit en convexiteit. 
Volgens verwachting loopt de variabele opbrengst terug naarmate de prijzen van de ingezette
middelen stijgen: men zal immers minder middelen kunnen inzetten. Alle parameters van de
prijzen van de ingezette middelen hebben een negatief teken in de opbrengstfunctie.
Opvallend is de sterke trend. Deze bedraagt gemiddeld maar liefst 2,9% per jaar. Er is dus
sprake van een sterke groei van de variabele opbrengst door de tijd heen, bij constante overige
variabelen. Met andere woorden, er is sprake van een duidelijke technologische ontwikkeling.
Als de productprijs stijgt, dan stijgt ook de opbrengst, met uitzondering van de prijs van
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groep 1 (dagopnamen). Een toename van de prijs van de dagopnamen heeft volgens deze
schatting een daling van de opbrengst tot gevolg. Dit resultaat is in strijd met de theorie. De
overige parameterwaarden van de opbrengstfunctie zijn vergelijkbaar met die van de
opbrengstfunctie bij gegeven inzet van middelen uit tabel 8.6. De verwerping van de
monotoniciteitseis komt, zoals hiervoor bleek, voor rekening van het effect van groep 1
(dagopnamen). Ook in het kostenmodel bij gegeven opbrengst bleek deze groep spelbreker.
Blijkbaar is op het aantal dagopnamen niet goed te sturen. 
Een verhoging van de prijs van ingezette middelen op de opbrengstaandelen is overwegend
bescheiden. Enige substantiële effecten worden aangetroffen bij groep 3 (kindergeneeskunde,
zenuwziekten e.d.). Een stijging van de prijs van personeel ongeacht de categorie leidt tot een
daling van het desbetreffende opbrengstaandeel ofwel tot een vermindering van de desbetref-
fende productie. Door de hoge arbeidsintensiteit van deze groep ziektegevallen hebben prijs-
verhogingen van personeel een grote weerslag op de hiermee gemoeide kosten. 
De geschatte parameterwaarden van de productprijzen en de vaste productie in de opbrengs-
taandelenfuncties verschillen slechts in geringe mate van de schattingen van de opbrengst-
functie bij gegeven ingezette middelen. Ook de verklaarde varianties vertonen een grote mate
van overeenkomst met de uitkomsten van tabel 8.6.

De conclusie uit paragraaf 8.3.3 blijft hier onverkort geldig. Uit de theoretische eisen valt af te
leiden dat ziekenhuizen geen opbrengst maximaliseren in relatie tot de productprijzen. Het
lijkt er echter wel op dat prijsverhogingen van ingezette middelen in sommige gevallen leiden
tot verschuivingen in de samenstelling van de productie teneinde de opbrengst te optimalise-
ren. 

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel 8.9 geeft de schaalelasticiteit en de economische efficiëntie weer bij gegeven (variabele)
kosten.

Tabel 8.9 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, opbrengstfunctie bij gegeven kosten, finale productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,80 0,01
economische efficiëntie 0,81 0,06
Bron: SCP (analysebestand)  

De gemiddelde schaalelasticiteit is volgens tabel 8.9 gelijk aan 0,80. Dit is nagenoeg gelijk
aan de schaalelasticiteit berekend uit de directe opbrengstfunctie. Dus ook hier gelden voor
nagenoeg alle ziekenhuizen forse schaalnadelen.
De gemiddelde economische efficiëntie is volgens tabel 8.9 gelijk aan 0,81. Daarmee ligt het
enigszins hoger dan bij de directe opbrengstfunctie.

Op grond van dezelfde overwegingen als bij het opbrengstmodel bij gegeven inzet van
middelen moet ook dit model worden verworpen. Ziekenhuizen maximaliseren dus geen
opbrengsten en sturen niet op de samenstelling van de productie uit opbrengstoverwegingen.
Men moet vorenstaande resultaten dan ook interpreteren in het licht van de voorgaande
modellen.
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8.3.5 Een nadere analyse van de finale-productievarianten

In deze paragraaf worden de resultaten van de verschillende modellen naast elkaar geplaatst
en met elkaar vergeleken. De aandacht richt zich in het bijzonder op de theoretische eigen-
schappen, de globale kenmerken van de productiestructuur en de statistische eigenschappen
van de verschillende modellen.

Theoretische eigenschappen

De beide kostenfuncties (§ 8.3.1, § 8.3.2) voldoen volledig aan de theoretische eisen ten
aanzien van monotoniciteit en concaviteit. Dit betekent dat ziekenhuizen als kostenminima-
liseerders kunnen worden aangemerkt. Zij reageren dus op prijsveranderingen in de ingezette
middelen zoals in die economische context kan worden verwacht: er treedt bij prijsveran-
deringen een verschuiving op naar relatief goedkopere ingezette middelen. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de productprijzen. Bij een stijging van een productprijs dalen de kosten. Door de
prijsstijging behoeft er minder te worden geproduceerd om dezelfde opbrengst te realiseren.
Blijkbaar is het dus mogelijk bij gelijkblijvende budgetten door veranderingen in de budget-
parameters wijzigingen in de samenstelling van de productie (dus het soort ziektegevallen) te
induceren. Vorenstaande geeft tevens een indicatie dat ziekenhuizen uit oogpunt van kosten-
beheersing patiënten selecteren.
De beide opbrengstfuncties (§ 8.3.3, § 8.3.4) voldeden niet aan de theoretische eisen. Alleen
aan de eis van monotoniciteit werd in de opbrengstfunctie bij gegeven ingezette middelen wel
voldaan. De schattingsresultaten voldeden echter nergens aan de convexiteitseis. De hypo-
these van een ziekenhuis als opbrengstmaximaliseerder wordt hiermee volstrekt verworpen.
Ziekenhuizen pogen dus niet, zoals in paragraaf 7.3 als een mogelijkheid werd geopperd, de
onderhandelingen over het budget kracht bij te zetten door productieafspraken te overschrij-
den, en wel op een manier die aansluit bij de verhoudingen tussen de productprijzen. De
variabele opbrengst is in relatie tot het totale budget waarschijnlijk te beperkt om hier op te
kunnen sturen. Het ligt waarschijnlijk meer voor de hand om te trachten de totale productie
op te voeren en op deze wijze op de wat langere termijn de adherentie te vergroten. 

Kenmerken van de productiestructuur

De schaalelasticiteiten van de kostenfuncties zijn gemiddeld kleiner dan 1. Er is dus over-
wegend sprake van geringe schaalnadelen. Met andere woorden, het lijkt uit oogpunt van
kosten niet zinvol schaalvergroting na te streven. Volgens de opbrengstfunctie blijken er
alleen maar forse schaalnadelen te zijn. De ziekenhuizen opereren dus op een veel te grote
schaal. Dit resultaat is niet erg waarschijnlijk.
De gemiddelde economische efficiënties, berekend met de kostenfuncties, bedragen 0,85 en
0,84. De variabele kosten, bij gegeven productie of opbrengsten, zijn dus gemiddeld met
ongeveer 15% terug te dringen. Voor de variabele opbrengst geldt een gemiddelde econo-
mische efficiëntie van 0,80 ofwel ongeveer 20% extra opbrengst bij gegeven inzet van
middelen of gegeven (variabele) kosten.
In de verschillende modellen lopen de schattingen voor de technologische ontwikkeling sterk
uiteen. In de beide kostenfuncties varieert dit van een substantiële positieve technologische
ontwikkeling (bij gegeven opbrengst) tot nihil (bij gegeven inzet van middelen). Dit is
wellicht te verklaren uit het feit dat ziekenhuizen in de loop der tijd steeds meer zich laten
leiden door het kostenplaatje van een ziektegeval. Met andere woorden, in de loop der tijd zijn
ziekenhuizen in staat geweest om dezelfde opbrengst te realiseren door patiënten te verzorgen
en behandelen met een gunstiger verhouding tussen productprijs en kostprijs. Ofwel, zieken-
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huizen zien in toenemende mate mogelijkheden verschuivingen in het kostenpatroon aan te
brengen ofwel patiënten te selecteren. De beide opbrengstfuncties laten eveneens een
substantiële technologische ontwikkeling zien. Ook hier geldt dat de technologische
ontwikkeling het sterkst is in het indirecte model. De ziekenhuizen zijn in staat gebleken
ieder jaar bij een gegeven inzet van middelen (of kostenniveau) meer ziektegevallen te
behandelen.

Statistische eigenschappen

Alle modellen geven voor de 'hoofdfunctie' een hoge verklaarde variantie te zien. Op grond
hiervan is dus geen keuze te maken tussen de verschillende modellen. De verklaarde
varianties voor de aandelenfuncties zijn in alle modellen lager dan die van de hoofdfunctie.
Hierbij dient te worden bedacht dat de aandelenfuncties veel minder verklarende variabelen
bevatten. Ondanks het feit dat de opbrengstfuncties niet aan de theoretische eisen voldoen,
worden voor de opbrengstaandelenfuncties hogere verklaarde varianties gevonden dan bij de
kostenfuncties. Blijkbaar geldt er tussen de verschillende variabelen wel een samenhang,
maar een andere dan uit de economische theorie voortvloeit. Eerder werd al betoogd dat een
hogere productprijs in sommige gevallen leidt tot een geringere productie van het desbe-
treffende goed. Door de hogere productprijs wordt het vooraf afgesproken budget immers
sneller gerealiseerd en geringere productie betekent lagere kosten. Dit sluit dus goed aan bij
het gedrag van kostenminimalisatie. Voor vergelijking van de beide kostenfuncties en beide
opbrengstfuncties onderling wordt tevens gebruikgemaakt van een statistische toets.  Deze6

kon in beide gevallen geen uitsluitsel geven.

Het voorgaande maakt duidelijk dat het model van minimale kosten bij gegeven productie
voor algemene ziekenhuizen de voorkeur heeft. 

De academische ziekenhuizen

Tot nu toe is in alle analyses uitgegaan van algemene ziekenhuizen. Hierdoor kon immers een
vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende modellen. Academische ziekenhuizen
verdragen zich vanwege de afwijkende financieringssystematiek al op voorhand niet met de
modellen waarin de opbrengst wordt gemaximaliseerd of als randvoorwaarde fungeert. Voor
academische ziekenhuizen zijn immers geen productprijzen en budgetten af te leiden, doordat
voor hen de budgettering niet van kracht is. Omdat in het geprefereerde model - het model
van minimale kosten bij gegeven productie - de opbrengst en de productprijzen geen rol
spelen, is toevoeging van de academische ziekenhuizen ook mogelijk. 
Vorenstaande analyses zijn daarom toegepast op een gegevensverzameling waar de
academische ziekenhuizen aan toegevoegd zijn. Vanwege hun geringe aantal is het niet
mogelijk voor academische ziekenhuizen een afzonderlijke analyse uit te voeren. Daardoor is
het eveneens onmogelijk om een formele toets toe te passen om na te gaan of de productie-
structuren van beide typen ziekenhuizen van elkaar verschillen. Wel kan worden nagegaan of
toevoeging van de academische ziekenhuizen aan het bestand leidt tot andere resultaten met
betrekking tot de parameters, de schaalelasticiteit, de economische efficiëntie en de marginale
kosten. 
De marginale kosten zijn nog niet eerder aan bod gekomen. Dit zijn de kosten die gemoeid
zijn met de productie van een eenheid extra product; zij kunnen voor alle producten afzon-
derlijk worden berekend. 
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Door toevoeging van academische ziekenhuizen aan het bestand met de algemene zieken-
huizen veranderen de schattingsresultaten niet noemenswaardig (zie tabel 8.11). Tabel 8.10
bevat daarom alleen de schaalelasticiteit, de economische efficiëntie en de marginale kosten
voor de algemene ziekenhuizen op basis van schattingen waarin de academische ziekenhuizen
wel en niet zijn opgenomen. Door het berekenen van de marginale kosten op alleen 1995
worden de prijsontwikkelingen buiten de marginale kosten gehouden.

Tabel 8.10 Schaalelasticiteit, economische efficiëntie, 1985-1995, en marginale kosten, 1995, finale productie,
algemene ziekenhuizen in- en excl. academische ziekenhuizen, op basis van kostenfunctie bij gegeven
productie

exclusief academische inclusief academische
ziekenhuizen  ziekenhuizena

gemiddelde st. afwijking gemiddelde st. afwijking

schaalelasticiteit 0,96 0,03 0,99 0,02
economische efficiëntie 0,85 0,04 0,85 0,04

marginale kosten
patiënten groep 1 (dagopnamen) 920 160 900 210
ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, gyn.
e.a.) 3.160 370 2.400 450
ontslagen patiënten groep 3 (kinder-,
zenuwziekten e.a) 5.270 750 5.700 1.150
ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.) 5.220 590 4.810 800
ontslagen patiënten groep 5 (interne) 9.010 1.690 8.910 2.000
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma e.a.) 5.130 1.440 5.500 1.560
onderzoek (x 1.000) 950 210 950 360

Resultaten van model zonder kwaliteitsaanpassing, wijkt daarom af van tabel 8.13.a

Bron: SCP (analysebestand)  

Uit tabel 8.10 blijkt dat de schaalelasticiteit en de marginale kosten voor de algemene zieken-
huizen op basis van de schattingen op de verschillende gegevensverzamelingen een grote
overeenkomst vertonen. De gemiddelde schaalelasticiteit is 0,99 bij een analyse met academi-
sche ziekenhuizen. De eerdere conclusie dat er nagenoeg geen schaaleffecten zijn, wordt hier
alleen nog maar door versterkt. 
De gemiddelde economische efficiëntie van algemene ziekenhuizen blijkt door toevoeging van
de academische ziekenhuizen niet te veranderen. Dit houdt in dat academische ziekenhuizen
over het algemeen niet efficiënter zijn dan de algemene ziekenhuizen. In dat geval zou
immers de grens zijn verschoven en zouden de algemene ziekenhuizen een lagere econo-
mische efficiëntie hebben gekregen.
De verschillen in marginale kosten tussen beide analyses zijn ook betrekkelijk. Een uitzon-
dering hierop vormen de marginale kosten van een ziektegeval bij groep 2 (KNO-heelkunde,
oogheelkunde, gynaecologie). Het verschil volgens beide analyses bedraagt ruim 20%.
Toevoeging van de academische ziekenhuizen aan het analysebestand laat zien dat de
productiestructuur er enigszins anders komt uit te zien, maar het verschil is niet van dien aard
dat academische en algemene ziekenhuizen volstrekt onvergelijkbaar zijn. Blijkbaar zijn de
grote verschillen tussen algemene en academische ziekenhuizen, zoals de samenstelling en
zwaarte van het patiëntenbestand en de omvang van wetenschappelijk onderzoek, op vrij
adequate wijze in het model verwerkt. De verdere bespreking van de productiestructuur van
een ziekenhuis zal dan ook betrekking hebben op zowel de algemene als academische
ziekenhuizen.
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De kostenfunctie nader beschouwd

Op grond van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd. Ziekenhuizen kunnen
primair als kostenminimaliseerders worden gezien, waarbij de productie voor hen gegeven is.
Voorts blijkt dat de productiestructuur van academische en algemene ziekenhuizen een grote
mate van overeenkomst vertoont. Het ligt daarom voor de hand een kostenmodel te hanteren
waarbij de omvang en de samenstelling van de productie (ziektegevallen en onderzoek) voor
het ziekenhuis een gegeven is. Dit model wordt tegelijkertijd toegepast op algemene en
academische ziekenhuizen. Tevens wordt in het model rekening gehouden met een mogelijke
systematische voorkeur voor bepaalde ingezette middelen, zoals beschreven in § 3.3.2. Een
aantal kenmerken van de productiestructuur zal in het navolgende nader worden uitgewerkt.
De schattingsresultaten van dit model zijn weergegeven in tabel 8.11. 

 
Tabel 8.11 Schattingsresultaten kostenfunctie met kwaliteitsaanpassing bij gegeven productie, finale productie,
algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

kostenaandelen

kosten verplegend paramedisch  overig  materiaal
personeel personeel personeel

productie
ziektegevallen 0,59* 0,00 0,01* –0,05* 0,05*
onderzoek 0,21* –0,03* 0,00 0,02* 0,01*

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,07* 0,00 –0,09* 0,02*
paramedisch personeel 0,14* 0,00 0,05* –0,01 –0,04*
overig personeel 0,25* –0,09* –0,01 0,03* 0,08*
materiaal 0,31* 0,02* –0,04* 0,08* –0,06*

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,19* 0,01* 0,00 0,02* –0,03*

trend (in%) 0,17 

R 0,99 0,46 0,05 0,22 0,21 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in
%) 100 
concaviteit noodzakelijk (in
%) 100 

* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 8.11 vertoont, zoals eerder vermeld, een grote overeenkomst met tabel 8.2. Een paar
kleine verschillen zijn nog wel het vermelden waard. Zo is voor de algemene en academische
ziekenhuizen tezamen het effect van ziektegevallen en onderzoek op de variabele kosten
enigszins kleiner dan in de analyse met uitsluitend algemene ziekenhuizen (0,59 versus 0,68
resp. 0,21 versus 0,27). Deels kan dit worden verklaard uit het feit dat hier ook kwaliteits-
aanpassingen worden toegestaan. Daar staat tegenover dat het effect van kapitaal op de
variabele kosten juist enigszins groter is geworden (0,19 versus 0,11). Eerder werd uiteen-
gezet dat het effect van kapitaal op de variabele kosten een indicatie is voor de mate van
overcapaciteit. Het is duidelijk dat door toevoeging van instellingen aan het analysebestand
waarin naar verwachting een grotere inzet van kapitaal plaatsheeft (de academische zieken-
huizen), dit effect groter wordt. Tegelijkertijd gaat de groei van de productie dan gepaard met
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een geringere groei van de variabele kosten. Een ander opvallend verschil is dat de vergelij-
king voor het kostenaandeel van verplegend personeel een aanzienlijke hogere verklarings-
graad heeft (R  = 0,46 versus 0,28). De inzet van kapitaal blijkt hier ook een samenhang te2

vertonen met de inzet van verplegend personeel. Door de toevoeging van de academische
ziekenhuizen krijgt deze samenhang een groter gewicht.

Kwaliteitsaanpassing

Bij de schatting van het kostenmodel op basis van uitsluitend de algemene ziekenhuizen is
vanwege vergelijkbaarheid met andere representaties niet gebruikgemaakt van de veronder-
stelling van kwaliteitsaanpassing (zie § 3.3.2). In de schattingen behorende bij tabel 8.11 is
dit wel toegepast. Aan dit aspect wordt hier afzonderlijk aandacht geschonken. 
Kwaliteitsaanpassing houdt in dat ziekenhuizen niet noodzakelijkerwijs tot een allocatie van
de inzet van middelen komen die vanuit een financiële optiek optimaal is. Er kan een voor-
keur voor een bepaald ingezet middel gelden, bijvoorbeeld uit oogpunt van kwaliteit. Meer
handen aan het bed is een voorbeeld van een voorkeur voor verpleegkundig personeel. 
In tabel 8.12 zijn de schattingen weergegeven die betrekking hebben op de kwaliteitsaan-
passingen. Deze aanpassingen worden aangebracht door toevoeging van de prijzen van de
ingezette middelen aan de productiemaat. Zij komen dus tot uitdrukking in een extra effect
van de prijzen van de ingezette middelen op de variabele kosten. Zo duidt een negatief teken
op een voorkeur voor een ingezet middel, een positief teken op een 'afkeer'. Als namelijk de
prijs van een ingezet middel stijgt en het teken negatief is, dan betekent dit dat de kosten
minder groeien dan op grond van de prijsverhoging en een optimaal economisch gedrag zou
mogen worden verwacht. Dit kan alleen worden begrepen als aan het desbetreffende ingezette
middel een bepaalde extra 'productiewaarde' of opbrengst wordt toegekend (zie § 3.3.2). De
geschatte effecten geven de veranderingen weer in de 'productiewaarde'. Zo leidt een
verhoging van de prijs van verplegend personeel met 1% en de daarmee gepaarde gaande
daling in de inzet van verplegend personeel tot een vermindering van de productiewaarde met
0,38% (zie tabel 8.12). 

Tabel 8.12 Schattingsresultaten van de kwaliteitsaanpassingen in de kostenfunctie bij gegeven productie, finale
productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

schatting

prijs verplegend personeel –0,38*
prijs paramedisch personeel 0,65*
prijs overig personeel –0,31*
prijs materiaal 0,04 
Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 8.12 laat een negatief teken zien bij het effect van de prijs van verplegend en overig
personeel. Dit impliceert dat, voorzover de kwaliteit van de dienstverlening kan worden
afgeleid uit de allocatie van ingezette middelen, verplegend en overig personeel positief
bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Deze voorkeur gaat bijna uitsluitend ten
koste van het paramedisch personeel. De voorkeur voor verplegend personeel valt in
kwaliteitstermen goed te begrijpen. Dit betekent immers een voorkeur voor meer (of beter
opgeleide) handen aan het bed. De voorkeur voor overig personeel laat zich minder goed
duiden. Deze voorkeur sluit beter aan bij de theorieën over het bureaucratengedrag, waarin
machtsposities worden versterkt door maximalisering van budgetten (lees: personeel). Het
management van een ziekenhuis kan zijn machtspositie versterken door het aanstellen van
meer stafleden, hogere beloningen en dergelijke. Op deze wijze ontstaat er ook een
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tegenkracht ten opzichte van de medisch specialisten. 

Schaalelasticiteit, economische efficiëntie en marginale kosten

Tabel 8.13 geeft de schaalelasticiteit en de marginale kosten weer van het kostenmodel bij
gegeven productie, toegepast op algemene en academische ziekenhuizen. De berekening van
de marginale kosten is verder beperkt tot de ziekenhuizen in het jaar 1995. Op deze wijze
spelen de prijsontwikkeling van de ingezette middelen en de technologische ontwikkeling in
de loop der tijd geen rol.

Tabel 8.13 Schaalelasticiteit, economische efficiëntie, 1985-1995, en marginale kosten, 1995, finale productie,
algemene en academische ziekenhuizen, op basis van kostenfunctie bij gegeven productie

algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen

gemiddelde standaard- e standaard-
afwijking afwijking

gemiddeld

schaalelasticiteit 0,99 0,02 1,13 0,03
economische efficiëntie 0,85 0,04 0,84 0,03

marginale kosten
dagopnamen (groep 1) 800 180 2.200 590
ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, gyn. e.a.) 2.690 490 4.470 550
ontslagen patiënten groep 3 (kinder-,
zenuwziekten e.a) 5.620 1.110 10.400 2.880
ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.) 4.210 690 6.980 1.070
ontslagen patiënten groep 5 (interne) 8.680 1.920 17.170 1.850
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma e.a.) 5.450 1.520 6.800 860
onderzoek (x 1.000) 1.010 380 350 120

Bron: SCP (analysebestand)  

De schaalelasticiteit bedraagt volgens tabel 8.13 voor algemene ziekenhuizen gemiddeld
bijna 1. De standaardafwijking is ook zeer beperkt (0,02). Dit houdt in dat voor de meeste
algemene ziekenhuizen geldt dat er geen schaalvoor- of nadelen zijn te behalen. Voor de
academische ziekenhuizen gelden schaalvoordelen; de schaalelasticiteit bedraagt 1,13. Deze
schaalvoordelen zijn direct te herleiden tot de grotere inzet van kapitaal bij de academische
ziekenhuizen. Een uitbreiding van de productie gaat dan gepaard met een geringere groei van
de andere ingezette middelen.
De gemiddelde economische efficiëntie verschilt nauwelijks tussen de algemene en acade-
mische ziekenhuizen. Deze bedraagt ongeveer 0,83.
De marginale kosten voor een dagopname bedragen voor de algemene ziekenhuizen volgens
tabel 8.13 gemiddeld 800 gulden en zijn daarmee de laagste van de hier onderscheiden
ziektegevallen. Zoals in § 6.2.1 werd aangegeven, is een deel van de patiënten geheel buiten
beeld gebleven in de analyses, omdat zij een verwaarloosbaar effect op de kosten hebben. Het
betreft hier de poliklinische patiënten die een specialist consulteren en verder nauwelijks
verrichtingen hoeven te ondergaan. De hoogste marginale kosten worden aangetroffen bij
interne geneeskunde. De marginale kosten van deze patiënten bedragen bijna 8.700 gulden.
De marginale kosten van een eenheid onderzoek (met fte's van specialisten als eenheid)
bedragen in de algemene ziekenhuizen meer dan 1 miljoen gulden. Met andere woorden, tien
specialisten die ieder 10% van hun tijd aan onderzoek besteden genereren meer dan 1 miljoen
gulden aan kosten.
De marginale kosten van de producten in academische ziekenhuizen liggen aanzienlijk hoger.
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In een aantal gevallen bedragen deze meer dan het dubbele. De marginale kosten van een
eenheid onderzoek liggen daarentegen bijna driemaal zo laag. Het is duidelijk dat de grote
variatie in onderzoek tussen ziekenhuizen, met name tussen kleine en grote (in het bijzonder
academische) ziekenhuizen, niet geheel adequaat kan worden weergegeven. Onderzoek en de
behandeling van patiënten zijn dermate met elkaar verweven dat het moeilijk is kosten aan
het één of aan het ander toe te rekenen . 
Veelzeggend in dit verband zijn ook de relatief grote standaardafwijkingen, die aangeven dat
de schattingen van de marginale kosten een behoorlijk grote mate van onzekerheid kennen.
Als de academische ziekenhuizen worden vergeleken met de zogenoemde topklinische
ziekenhuizen (ziekenhuizen met meer dan 600 bedden), dan ontstaat een grotere overeen-
komst tussen de marginale kosten van de verschillende typen ziekenhuizen. De gevonden
verschillen zijn dan ook eerder toe te schrijven aan het verschil tussen groot en klein dan
tussen algemeen en academisch.

De schaaleffecten kunnen ook nog op een andere wijze in beeld worden gebracht, namelijk
door de gemiddelde kosten uit te zetten tegen de productie. Dit wordt geïllustreerd in
figuur 8.1, waar op de x-as de productie is weergegeven en op de y-as de gemiddelde kosten.
De productie en de gemiddelde kosten zijn genormeerd op 100 voor het gemiddelde zieken-
huis. Het gemiddelde ziekenhuis is een ziekenhuis met een gemiddeld aantal ontslagen
patiënten, een gemiddelde hoeveelheid onderzoek en dergelijke.

Figuur 8.1 Kostencurve op basis van kostenfunctie bij gegeven productie, algemene en academische
ziekenhuizen, finale productie

Figuur 8.1 geeft een nagenoeg horizontale lijn te zien. De gemiddelde kosten variëren tussen
de 99,5 en 100,5, afhankelijk van de omvang van de productie. Opvallend is wel dat de
gemiddelde kosten bij de ziekenhuizen in het gebied tussen de 60% en 100% van het
gemiddelde ziekenhuis maximaal blijken te zijn, om vervolgens licht te dalen. Dit is het
spiegelbeeld van de U-vormige kostencurves die in de theorie worden verondersteld en
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dikwijls in empirisch onderzoek worden aangetroffen. Zo'n omgekeerde U-vorm is ook
gevonden in de studie over ziekenhuizen van Van Aert (1977). Een verklaring hiervoor is dat
wellicht de casemix-index, de medische technologie en het wetenschappelijk onderzoek bij
grote instellingen enigszins te zwaar worden verdisconteerd in het productievolume. Hierdoor
zijn de berekende gemiddelde kosten voor deze ziekenhuizen lager dan feitelijk het geval is.
Dit verklaart ook de hoge schaalelasticiteit uit tabel 8.13 voor de academische ziekenhuizen.
Er is dan ook reden om aan te nemen dat de schaalelasticiteit hier overschat wordt. Als een
overeenkomstige figuur wordt gemaakt op basis van de uitkomsten van de analyse voor alleen
de algemene ziekenhuizen (tabel 8.2), dan blijkt dat de kostencurve ook voor de grote zieken-
huizen een licht stijgend verloop te zien geeft.
De gemiddelde schaalelasticiteit uit tabel 8.13 kan ook voor ieder jaar afzonderlijk worden
berekend. Een vergelijking in de tijd (niet in tabel of figuur) laat dan zien dat de gemiddelde
schaalelasticteit in de loop der tijd gedaald is. Uit de resultaten is dus niet direct een beleids-
aanbeveling af te leiden voor schaalvergroting of de conclusie te trekken dat de recente
schaalvergroting ongunstig is geweest. De mate waarin zich bij grote ziekenhuizen schaal-
nadelen voordoen, is echter minder ernstig dan eerder is gesuggereerd door Stevens en Van
Tulder (1995). Het belangrijkste verschil is dat in hun studie geen rekening wordt gehouden
met de productie van onderzoek. Evenmin is in hun berekening een maat voor de casemix en
de medische technologie verwerkt. Dit leidt ertoe dat het productievolume van grote
ziekenhuizen in hun onderzoek wordt onderschat. Dit zijn namelijk de instellingen met
relatief veel onderzoek en zware patiënten. De negatieve schaaleffecten worden in hun studie
daardoor overschat. 

Economische efficiënties

Aan de kostenfunctie werd een index voor de economische efficiëntie toegevoegd. Deze
efficiëntie-index is in feite een functie van efficiëntiekenmerken, zoals de bezettingsgraad,
ziekteverzuim en dergelijke. De parameters hiervan kunnen direct worden meegeschat (zie
bijlage B8.1) en de schattingen worden gepresenteerd in tabel 8.14.

De efficiëntiescores worden besproken per onderscheiden groep. Uit tabel 8.14 blijkt dat een
aantal factoren de economische efficiëntie van een ziekenhuis significant beïnvloedt. Verder
kan worden berekend dat het deel van de kosten dat niet wordt verklaard uit productie en
prijzen van ingezette middelen, voor slechts 2% kan worden toegerekend aan vorenstaande
efficiëntiekenmerken.  Het overgrote deel van de niet-verklaarde variantie bestaat dus factoren7

die niet goed gemeten of niet (goed) gespecificeerd zijn.



292

Tabel 8.14 Schattingsresultaten van economische efficiënties, finale productie, algemene en academische
ziekenhuizen, 1985-1995

kostenfunctie

productiekenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel –0,31*
samenstellingsprijs paramedisch personeel –0,13*
samenstellingsprijs overig personeel –0,17*
aandeel consulenten >10% –0,03*

institutionele kenmerken en markt
stichting –0,03*
confessioneel 0,00 
concentratiegraad 0,02*
samenwerking met andere instelling 0,02*
FB-systematiek 0,00 
voor fusie –0,02*
na fusie 0,00 

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel –0,01 
voltijdfactor paramedisch personeel –0,10*
voltijdfactor overig personeel –0,03 
bezetting bedden 0,00 
bezetting operatiekamers –0,02*
bezetting verloskamers 0,02*
bezetting röntgenkamers –0,05*
ziekteverzuim –0,04*
uitbestedingen 0,00*
inbestedingen > 2% –0,01 
aandeel specialisten in loondienst >10% 0,00 
aandeel specialisten in opleiding 0,02*
buitenpolikliniek –0,01 
reserve aanvaardbare kosten > 5% 0,01 

* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Productiekenmerken

De belangrijkste economische efficiënties vloeien voort uit de zogenoemde samenstellings-
prijzen van personeel. Deze prijzen geven de verhouding weer tussen de kosten per eenheid
personeel en de prijs van personeel. Het gaat dus om de verhouding tussen de prijs die een
ziekenhuis voor bijvoorbeeld een verpleegkundige betaalt en de gemiddelde prijs zoals die
geldt in een bepaald jaar en in een bepaalde regio. Een hoge samenstellingsprijs geeft aan dat
het ziekenhuis relatief goed opgeleid en ervaren personeel in dienst heeft. Een groei van 1%
van de samenstellingsprijs van verplegend personeel leidt tot een daling van de economische
efficiëntie van 0,3%. Soortgelijke resultaten zijn ook aanwezig bij paramedisch en overig
personeel. Het gaat hier dus om substantiële effecten. Het staat overigens niet op voorhand
vast dat de gemeten economische inefficiënties puur als inefficiënties kunnen worden
aangemerkt. Wellicht impliceert dit duurdere personeel ook een kwalitatief betere dienst-
verlening. Het is overigens ook de vraag in hoeverre een ziekenhuis de samenstellingsprijs als
instrument kan hanteren. Salarissen liggen in CAO's vast en werknemers hebben een goede
ontslagbescherming in Nederland. Dit houdt in dat een ziekenhuis niet in de gelegenheid is
eenvoudig salarissen aan te passen of duurder personeel te ontslaan.

Het in dienst hebben van veel consulenten, wat gezien wordt als een vermindering van de
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kwaliteit, leidt eveneens tot een lagere economische efficiëntie.

Institutionele kenmerken en markt

Ziekenhuizen met als beheersvorm een stichting blijken gemiddeld genomen minder efficiënt
te zijn dan andere beheersvormen. De achtergronden hiervan zijn niet direct duidelijk. Dit
kan samenhangen met de aansluiting bij een ander pensioenfonds en de premies die daarmee
gemoeid zijn of met het feit dat er wellicht bepaalde diensten aan een ziekenhuis worden
verleend die ten laste van de gemeente of het rijk komen in plaats van het ziekenhuis zelf. Het
effect is overigens zeer bescheiden. 
De denominatie heeft een verwaarloosbare invloed op de economische efficiëntie.
De concentratiegraad heeft een positief effect op de economische efficiëntie. Hoe groter de
concentratie van ziekenhuiszorg in een regio, ofwel hoe geringer de concurrentie, des te
groter is de economische efficiëntie. Het positieve effect van de concentratiegraad wordt in de
literatuur dikwijls aangetroffen. De ratio hierachter is dat ziekenhuizen niet via de prijzen met
elkaar kunnen concurreren. Ziekenhuizen strijden om de gunst van de patiënt door middel
van de kwaliteit. Dit leidt tot hogere kosten.
Samenwerking met andere instellingen, tot uitdrukking gebracht in de variabele combinatie,
leidt tot verbetering van de economische efficiëntie. Samenwerking is bijvoorbeeld mogelijk
op het gebied van inkoop en laboratorium.
De functiegerichte budgettering, gemeten met een dummyvariabele voor de periode (vóór of
na 1988), heeft geen effect gehad op de economische efficiëntie. De conclusie dat de wijze van
budgettering (Bredero- versus FB-systematiek) niet van invloed is, wordt nog eens versterkt
door het effect van het type ziekenhuis op de efficiëntie. Academische en algemene zieken-
huizen verschillen weinig qua economische efficiëntie (0,85 versus 0,84). Als de wijze van
financiering ertoe zou doen, zou dat hier ook zichtbaar moeten worden. Academische en
algemene ziekenhuizen kennen immers een verschillende financieringssystematiek.
De betrokkenheid bij een fusie laat in één opzicht een samenhang zien. Ziekenhuizen die aan
de vooravond van een fusie staan, blijken gemiddeld een lagere economische efficiëntie te
hebben dan andere ziekenhuizen. Een lage economische efficiëntie is wellicht een stimulans
voor deze ziekenhuizen geweest om tot een fusie te komen. Direct na de fusie onderscheiden
de gefuseerde ziekenhuizen zich niet van andere ziekenhuizen.

Proceskenmerken

De voltijdfactor van het personeel heeft een negatief effect op de economische efficiëntie. Hoe
hoger de voltijdfactor, dat wil zeggen hoe meer personeel met een voltijds aanstelling, des te
geringer is de economische efficiëntie. Dit effect geldt in het bijzonder voor paramedisch
personeel. Dit is een onverwacht resultaat. Dikwijls wordt verondersteld dat veel personeel in
deeltijd de kosten juist opdrijft, vanwege de overhead die voor ieder personeelslid geldt. Dit
betreft zowel organisatorische overhead (personeelszaken) als werkoverhead (overleg en
planning). Een verklaring voor dit overwachte verschijnsel is dat de werkgeversbijdrage
sociale premies en pensioenpremies vanwege de bestaande franchises daalt naarmate er meer
werknemers in deeltijd werken. Een andere organisatorische verklaring is dat deeltijdper-
soneel dikwijls flexibeler is in te zetten. Dit betreft met name het werken in continu- of
ploegendiensten. Het verdient dus aanbeveling meer personeel in deeltijd aan te stellen.
Overigens is het effect voor overig en verplegend personeel klein en niet significant van 0
verschillend. Hier doen de nadelen van deeltijdwerk zich blijkbaar meer gevoelen dan bij
paramedisch personeel. Ook zijn voor overig personeel de genoemde organisatorische
voordelen hier minder van toepassing, omdat het overig personeel in de meeste gevallen een
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'9 tot 5'-betrekking heeft. Bij verplegend personeel draaien deeltijders veelal wel volledige
diensten en zijn er nauwelijks organisatorische problemen, omdat overdrachten en dergelijke
ook bij voltijders moeten plaatsvinden.
Een hogere bezettingsgraad van bedden heeft geen invloed op de economische efficiëntie.
Blijkbaar zijn aan 'lege' bedden weinig kosten verbonden. Het is niet uitgesloten dat deze lege
bedden zelfs niet zichtbaar zijn in een ziekenhuis. Ziekenhuizen stellen erkende bedden
buiten gebruik, juist om de economische efficiëntie te vergroten door bijvoorbeeld ruimte te
creëren voor andere verrichtingen dan verpleegdagen. 
Een hogere bezettingsgraad van operatie- en röntgenkamers vermindert de economische
efficiëntie. Dit effect is niet onverwacht. Naarmate er meer capaciteit wordt aangewend, leidt
dit tot extra inzet van middelen in ongebruikelijke uren, zoals in het weekend en in de nacht.
Dit betekent dat er meer geld aan overwerk en dergelijke dient te worden betaald. Bovendien
trekt een intensiever gebruik van de capaciteiten een zwaardere wissel op de logistieke
organisatie van een ziekenhuis. Het is niet ondenkbaar dat een hogere benutting van de
capaciteit leidt tot congestieproblemen. Een hogere bezettingsgraad van de verloskamers leidt
daarentegen tot een hogere economische efficiëntie. Het 'toevallige' karakter van verlossingen
is hier waarschijnlijk debet aan. Een ziekenhuis zal daardoor altijd een ruime capaciteit in
termen van verloskamers aanhouden.8

Het ziekteverzuim heeft een negatief effect op de economische efficiëntie. Ziekteverzuim leidt
tot extra kosten vanwege vervangend personeel en extra overwerk. De gemeten verschillen in
ziekteverzuim zijn groot. Zo blijkt door de jaren heen 13% van de ziekenhuizen, gemeten in
aandeel van de personele kosten, een ziekteverzuim van minder dan 4,1% te hebben; 12%
daarentegen heeft een ziekteverzuim van meer dan 6,4%. Het is duidelijk dat ziekenhuizen
door een goed ziekteverzuimbeleid doelmatigheidswinst kunnen boeken. 
In- en uitbestedingen hebben een zeer gering effect op de economische efficiëntie. Het lijkt
erop dat het verrichten van veel activiteiten voor derden (inbestedingen) zelfs een negatief
effect heeft op de economische efficiëntie, hoewel de schatting hiervan geen grote betrouw-
baarheid heeft. 
Het aandeel specialisten in loondienst heeft geen effect op de economische efficiëntie van
ziekenhuizen. De veronderstelling dat specialisten in loondienst een andere behandeling
toepassen vanwege het ontbreken van bepaalde financiële prikkels, wordt hier dus niet
gestaafd. 
Een positief effect wordt aangetroffen bij de specialisten in opleiding. Meer specialisten in
opleiding leidt tot een verbetering van de economische efficiëntie. Wellicht hebben specialis-
ten in opleiding in het algemeen wat minder de neiging een last te leggen op de faciliteiten
van een ziekenhuis.
De aanwezigheid van een buitenpolikliniek vermindert de economische efficiëntie met 1%.
Het gemeten effect is echter niet significant van 0 verschillend.
De reserve aanvaardbare kosten (RAK) heeft een positief effect van 1% op de economische
efficiëntie, maar ook hier is de betrouwbaarheid niet zo groot dat met enige zekerheid gesteld
kan worden dat het effect daadwerkelijk optreedt. Het positieve effect spoort niet met de
opvattingen van Breyer en Zweifel dat ziekenhuizen met grote reserves makkelijker de teugels
laten vieren. Eerder is hier sprake van een omgekeerde causaliteit. Ziekenhuizen met een
hoge economische efficiëntie zijn in staat om overschotten te creëren en op den duur een hoge
RAK te realiseren.

Zoals in het begin van deze paragraaf werd uiteengezet, kan slechts een zeer bescheiden deel
van het niet-verklaarde deel van het model worden toegerekend aan de efficiëntiekenmerken.
Hieruit volgen twee conclusies. De eerste is dat de lijst van efficiëntiekenmerken mogelijk niet
volledig is. De tweede conclusie is dat de lijst wel volledig is, maar dat er toch tamelijk veel
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ruis in de gegevens aanwezig is of dat de modelspecificatie nog niet geheel adequaat is. De
toepassing van data envelopment analysis in hoofdstuk 9 moet over deze vraag iets meer
duidelijkheid geven. Deze methode rekent namelijk ook ruis toe aan de economische efficiën-
ties. De verschillen tussen beide methoden geven een indicatie van de grootte van meet- en
specificatiefouten. Een confrontatie van de resultaten van beide methoden komt nog aan de
orde in paragraaf 9.4.

Op basis van de schattingsresultaten met betrekking tot deze index is het mogelijk efficiëntie-
scores te berekenen voor alle ziekenhuizen. De verdeling van de efficiëntiescores ziet er als
volgt uit (figuur 8.2).

Figuur 8.2 Economische efficiëntie uitgaande van het kostenmodel bij gegeven productie, finale productie,
algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

Uit figuur 8.2 blijkt dat het grootste deel van de instellingen een efficiëntiescore heeft tussen
de 0,80 en 0,90. Er is slechts een zeer beperkt aantal ziekenhuizen dat een economische
efficiëntiescore boven de 0,95 heeft. Dat wil zeggen dat maar zeer weinig instellingen in staat
zijn op alle genoemde efficiëntiekenmerken zodanig te scoren dat deze optimaal aan de
economische efficiëntie bijdragen. 
Figuur 8.2 krijgt een ander aanzien wanneer de efficiëntiescore wordt berekend op basis van
louter proceskenmerken. Het gaat dan alleen om kenmerken waarvan kan worden verwacht
dat het ziekenhuis hierop invloed op kan uitoefenen (zie § 6.5.1). Een nadere analyse leert
namelijk dat ongeveer 6% inefficiëntie is toe te rekenen aan de productiekenmerken, 1% aan
de institutionele en marktkenmerken en 8% aan de proceskenmerken.
Door de efficiëntiescores per jaar afzonderlijk te berekenen ontstaat een beeld van de ontwik-
keling van economische efficiëntie in de loop der tijd. Hieruit blijkt dat de economische
efficiëntie in de loop der tijd in geringe mate is gestegen. De economische efficiëntie is in
1995 ongeveer 2,5% hoger dan in 1985.
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Vraagelasticiteiten

Tabel 8.15 toont de vraagelasticiteiten van de verschillende ingezette middelen. De vraag-
elasticiteit toont de relatieve verandering in de inzet van een bepaald ingezet middel bij een
relatieve verandering van de prijs van hetzelfde of een ander ingezet middel. Met andere
woorden, zij toont de gevolgen voor de inzet van bijvoorbeeld verplegend personeel ten
opzichte van die van het overige personeel, als de prijs van verplegend personeel zich wijzigt
ten opzichte van die van het overige personeel. De vraagelasticiteit geeft dus aan in welke
mate een ziekenhuis in staat is het ene ingezette middel door het andere te vervangen.
Horizontaal staan de prijzen vermeld, verticaal de volumes van de ingezette middelen.
Tabel 8.15 bevat ook weer de gemiddelden en de standaardafwijkingen gebaseerd op het
gehele gegevensbestand.

Tabel 8.15 Vraagelasticiteiten, finale productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

prijs prijs
verplegend paramedisch prijs overig prijs materiaal
personeel personeel personeel
gemi gemid-

d- st. gemid- st. gemid- st. delde st.
delde  afw. delde  afw. delde  afw.  afw.

vraagelasticiteit
verplegend personeel –0,44 0,05 0,28 0,00 –0.03 0,06 0,40 0,01
paramedisch personeel 0,13 0,00 –0,51 0,02 0,10 0,00 –0,01 0,05
overig personeel –0,02 0,05 0,17 0,01 –0,55 0,09 0,50 0,02
materiaal 0,40 0,01 –0,03 0,10 0,62 0,03 –1,16 0,38

Bron: SCP (analysebestand) 

Uit tabel 8.15 blijkt dat er substantiële substitutiemogelijkheden zijn. Zo leidt een prijsstijging
van verplegend personeel met 1% tot een daling van ruim 0,4% bij de inzet van verplegend
personeel, maar groeit de inzet van materiaal daarentegen met 0,4%. Zo bestaan er ook
duidelijke substituties tussen paramedisch en verplegend personeel. Een 1%-stijging van de
prijs van paramedisch personeel leidt tot een 0,3%-stijging in de inzet van verplegend
personeel en een 0,5%-daling in de inzet van paramedisch personeel. Verder blijken er ook
nog forse substituties te bestaan tussen overig personeel en materiaal. De conclusie luidt dan
ook dat ziekenhuizen ruimte hebben om ingezette middelen tegen elkaar uit te wisselen, met
als gevolg dat een prijsverhoging van een ingezet middel niet noodzakelijkerwijs hoeft te
leiden tot een navenante groei van de kosten. Niet onbelangrijk is de conclusie dat loons-
verhogingen in de CAO's voor verplegend personeel dus conflicteren met de doelstelling van
meer handen aan het bed en het terugdringen van de werkdruk.
Opvallend in tabel 8.15 zijn ook de overwegend kleine standaardafwijkingen. De geschatte
vraagelasticiteiten zijn dus erg betrouwbaar.

8.4 Een analyse via de intermediaire productie

Deze paragraaf bevat de schattingsresultaten van de verschillende modellen waarbij de
intermediaire productie als uitgangspunt wordt gehanteerd. Tot de intermediaire productie
behoren verschillende verrichtingen (laboratoriumonderzoeken, röntgenonderzoeken,
operaties en dergelijke), verschillende verpleegdagen (bv. op de intensive care) en weten-
schappelijk onderzoek. Voor een volledige opsomming wordt verwezen naar tabel 8.1.
Evenals bij de presentatie van de schattingsresultaten van de finale-productiemodellen, wordt
niet telkens aangegeven welke variabelen wel en welke niet worden gehanteerd of welke
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variabelen als vast of als variabel worden aangemerkt. De opsomming in de tabellen moet
wederom duidelijkheid geven over de keuzes die zijn gemaakt.

8.4.1 Minimale kosten bij gegeven productie, intermediaire productie

Tabel 8.16 bevat de schattingsresultaten van het model met een kostenfunctie en functies voor
kostenaandelen met intermediaire productie. De variabele kosten en de verschillende kosten-
aandelen worden hier dus verklaard uit productie in termen van intermediaire producten,
prijzen van ingezette middelen en efficiëntiekenmerken. 

Tabel 8.16 Schattingsresultaten kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene
ziekenhuizen 1985-1995

kostenaandelen

kosten pers. pers. personeel  materiaal
verplegend paramedisch  overig

productie
verrichtingen 0,31* –0,03* 0,01* –0,05* 0,06*a

verpleegdagen 0,57* 0,03* 0,01 –0,02* –0,02*b

onderzoek 0,15* –0,02* 0,00 0,02* 0,00 

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,10* 0,01 –0,10* –0,02 
paramedisch personeel 0,14* 0,01 0,05* –0,02* –0,04*
overig personeel 0,24* –0,10* –0,02* 0,06* 0,06*
materiaal 0,32* –0,02 –0,04* 0,06* –0,01 

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,00 0,00 –0,01* 0,04* –0,03*

trend (in %) 0,32*

R 0,99 0,32 0,08 0,24 0,26 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in %) 100 
concaviteit noodzakelijk (in %) 100 

'Verrichtingen' is een hedonische index van radiodiagnostiek, laboratoriumonderzoek, reactivering,a

hemodialyse, hartkatheterisatie + PTCA, operaties, topklinische operaties en poliklinische verlossingen.
'Verpleegdagen' is een hedonische index van 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, verpleegdagenb

kindergeneeskunde, IC-verpleegdagen en dagopnamen.
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand) 

Uit tabel 8.16 blijkt dat de productiestructuur van ziekenhuizen waarbij de productie wordt
gemeten met intermediaire producten, in statistische zin goed te representeren is met een
kostenfunctie en functies voor de kostenaandelen. Evenals bij het kostenmodel bij de finale
productie geldt ook hier een hoge R  voor de kostenfunctie en een over het algemeen hoge2

betrouwbaarheid voor de schattingen van de verschillende effecten. Tevens voldoen de
schattingen ook hier aan de eerdergenoemde theoretische vereisten van monotoniciteit en
concaviteit.

Conform de bespreking van de resultaten bij de finale productie zal hier kort de richting van
de verschillende effecten aan de orde komen. Vanzelfsprekend hebben de productie en de
prijzen van de ingezette middelen een positief effect op de kosten. Zo betekent bijvoorbeeld
een groei van 1% van het aantal verrichtingen dat de variabele kosten met 0,31% groeien. Het
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effect van de inzet van kapitaal op de variabele kosten is nihil. Ook hier is dus niet aan de
envelope condition voldaan. Het effect moet dan immers negatief zijn. Er is dus sprake van
een overschot aan kapitaal. 
De effecten van de prijzen op de variabele kosten en de kostenaandelen lijken sterk op die bij
de finale productie. Voor een bespreking hiervan zie tekst bij tabel 8.2.
De positieve schatting van de trend betekent dat de variabele kosten, gecorrigeerd voor
ontwikkelingen in de productie en de prijzen, jaarlijks gemiddeld met ruim 0,3% toenemen.
Dit zou betekenen dat er sprake is van een negatieve (!) technologische ontwikkeling. Dit is
economisch gezien een weinig plausibel resultaat. Het resultaat kan ook echter anders worden
uitgelegd. Door de medische technologie zijn veel diagnostische onderzoeken en andere
soorten verrichtingen technisch complexer en daardoor ook duurder geworden, bijvoorbeeld
doordat daarvoor beter opgeleid personeel ingezet dient te worden. Een belangrijke oorzaak
van de negatieve technologische ontwikkeling ligt echter in de verpleging. De gemiddelde
verpleegduur is in de loop der jaren steeds verder afgenomen. In de praktijk blijkt dat de
meeste zorg en aandacht voor patiënten geconcentreerd is in de eerste dagen na de opname.
Door verkorting van de ligduur ontstaan er relatief dus steeds meer intensieve (dure)
verpleegdagen. De hier geschatte (negatieve) technologische ontwikkeling wijkt derhalve af
van de schatting in het kostenmodel met finale productie, waar de technologische ontwik-
keling op nul werd geschat. Deze ontwikkeling wordt daar blijkbaar nog gecompenseerd door
de positieve technologische ontwikkeling in de wijze van behandelen. Een belangrijk kenmerk
hiervan is de eerdergenoemde vermindering van de verpleegduur per ziektegeval. 
Het effect van het aantal verpleegdagen op het kostenaandeel verplegend personeel is positief
(0,03). Productie van meer verpleegdagen gaat naar verwachting dus gemoeid met een relatief
grotere inzet van verplegend personeel. Verrichtingen en onderzoek hebben een negatief
effect op het kostenaandeel van verplegend personeel. Verder geldt dat een toename van het
aantal verrichtingen en verpleegdagen tot een daling van het kostenaandeel overig personeel
leidt. Veranderingen in de samenstelling van de productie hebben slechts een zeer bescheiden
invloed op het aandeel van paramedisch personeel. Een toename van onderzoek heeft slechts
een gering effect op het kostenaandeel overig personeel. Per saldo geldt dus dat een groei van
de productie gepaard gaat met een daling van het kostenaandeel overig personeel. De oorzaak
hiervan ligt in het optreden van bepaalde schaalvoordelen voor het overig personeel.
Uitbreiding van de productie in het algemeen doet het relatieve belang van deze groep in het
personeelsbestand afnemen. Het is ook juist deze groep waarin een belangrijk deel van de
overhead vastligt (administratie, staf en dergelijke). De overhead kan worden gezien als een
oorzaak van het bestaan van schaalvoordelen.
Bij een groei van het aantal verrichtingen groeit de inzet van materiaal, een groei van het
aantal verpleegdagen vermindert daarentegen de inzet van materiaal. 
Een uitbreiding van de productie zal op termijn dikwijls gepaard gaan met een uitbreiding
van de inzet van kapitaal. Een uitbreiding van de inzet van kapitaal vergt echter een grotere
inzet van overig personeel. De bijbehorende parameter (0,04) is namelijk positief. Hierdoor
wordt het eerdergenoemde effect van een dalende inzet van overig personeel bij een groei van
de productie voor een belangrijk deel gecompenseerd. Een hogere inzet van kapitaal leidt tot
een geringer aandeel van de inzet van materiaal (-0,03). Dit betekent dus dat het wegwerken
van het overschot aan kapitaal tevens gepaard kan gaan met een verminderde inzet van overig
personeel en een grotere inzet van materiaal.

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel 8.17 geeft de schaalelasticiteit en de economische efficiëntie weer.
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Tabel 8.17 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,96 0,03
economische efficiëntie 0,81 0,04
Bron: SCP (analysebestand)  

Volgens tabel 8.17 bedraagt de schaalelasticiteit 0,96. Dit duidt gemiddeld op geringe
schaalnadelen. De schaalelasticiteit is hetzelfde als bij de finale productie.
De gemiddelde economische efficiëntie is volgens tabel 8.17 gelijk aan 0,81. De economische
efficiënties zijn vrij nauw geconcentreerd om dit gemiddelde. Zowel naar beneden als naar
boven is er een bescheiden aantal uitschieters. De economische efficiëntie is 4% lager dan in
het model met de finale productie. De wijze van behandeling van ziektegevallen heeft dus
invloed op de economische efficiëntie. Blijkbaar noopt een lage efficiëntie bij de productie van
verrichtingen specialisten tot efficiëntere wijze van behandeling. Met andere woorden,
patiënten ondergaan dan minder verrichtingen en worden korter opgenomen. Specialisten
compenseren als het ware de inefficiëntie van een ziekenhuis. Tevens levert dit het bewijs dat
verschillen in zorgzwaarte van ziektegevallen in het model van de finale productie vrij
adequaat in beeld zijn gebracht. Als dit namelijk niet het geval was geweest, dan waren
verschillen in zorgzwaarte bij de finale productie als inefficiëntie aangemerkt. In dat geval
was de efficiëntie bij de finale productie dus lager uitgevallen dan bij de intermediaire
productie. Hier is het tegenovergestelde geconstateerd.

8.4.2 Minimale kosten bij gegeven opbrengst, intermediaire productie

Tabel 8.18 bevat de schattingsresultaten van het model met een kostenfunctie bij gegeven
opbrengst en functies voor kostenaandelen. Er wordt een model geschat waarin (variabele)
kosten en kosten- en opbrengstaandelen worden verklaard uit de productprijzen, de prijzen
van ingezette middelen en efficiëntiekenmerken. Dit model is een representatie van een
situatie waarin een ziekenhuis zijn kosten minimaliseert bij een gegeven opbrengst. Dit houdt
in dat het ziekenhuis een keuze heeft ten aanzien van de samenstelling van zowel de productie
als de ingezette middelen. De productie moet dan wel zodanig worden gekozen dat deze de
gegeven opbrengst genereert. De hier gehanteerde productprijzen kunnen niet rechtstreeks
worden waargenomen. Zij zijn op een indirecte wijze afgeleid uit de budgetparameters voor
eerste polibezoeken, dagopnamen, verpleegdagen en opnamen (zie § 5.4.2).

De variabelen in dit model zijn opgenomen in tabel 8.1. Uitzondering hierop zijn de
variabelen gewogen verpleegdagen en overige verrichtingen. De gewogen verpleegdagen zijn
opgebouwd uit de 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, IC-verpleegdagen en
verpleegdagen voor kindergeneeskunde. De gewichten van de groepen verpleegdagen zijn
berekend aan de hand van het kostenmodel uit paragraaf 8.4.1. De parameters van de
afzonderlijke variabelen in de daar berekende hedonische functie worden als gewichten
gehanteerd om een index voor verpleegdagen te vinden. Op dezelfde manier is de variabele
overige verrichtingen opgebouwd uit een gewogen som van bijzondere verrichtingen
(hemodialyses en hartkatheterisaties) en topklinische operaties.
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Tabel 8.18 Schattingsresultaten kostenfunctie bij gegeven opbrengst, intermediaire productie, algemene
ziekenhuizen, 1985-1995

kostenaandelen

kosten pers. pers. personeel  materiaal
verplegend paramedisch  overig

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,02 0,00 –0,11* 0,09*
paramedisch personeel 0,14* 0,00 0,05* –0,01 –0,04*
overig personeel 0,22* –0,11* –0,01 0,01 0,11*
materiaal 0,34* 0,09* –0,04* 0,11* –0,15*

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,09* –0,03* –0,01* 0,02* 0,02*

trend (in %) 1,09*

productprijzen
dagopnamen –0,01* –0,02* 0,00 0,00 0,02*
verpleegdagen –0,23* 0,02* 0,06* 0,02* –0,10*a

radiodiagnostiek –0,04* –0,01 –0,02* 0,00* 0,03*
reactivering –0,18* –0,01 –0,06* 0,01 0,06*
operaties 0,00* 0,00 0,00 0,00 0,00 

vaste productie
onderzoek 0,27*
overige verrichtingen 0,47*b

R 0,96 0,25 0,11 0,08 0,09 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in %) 100 
concaviteit noodzakelijk (in
%) 100 

'Verpleegdagen' is een index van 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, verpleegdagena

kindergeneeskunde en IC- verpleegdagen.
'Overige verrichtingen' is een index van laboratoriumonderzoeken, hartkatheterisaties + PTCA's, topklinischeb

operaties en poliklinische verlossingen.
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand) 

Uit tabel 8.18 blijkt dat de productiestructuur van ziekenhuizen waarbij de productie wordt
gemeten met intermediaire producten, in statistische zin goed te representeren is met een
kostenfunctie bij gegeven opbrengst en functies voor de kostenaandelen. Ook hier geldt een
hoge verklaarde variantie (R ) voor de kostenfunctie, veel lagere verklaarde varianties voor de2

kostenaandelen en een over het algemeen hoge betrouwbaarheid voor de schattingen van de
verschillende effecten. De verklaarde varianties (R ) voor de kostenaandelen zijn enigszins2

lager dan bij het kostenmodel met een gegeven productie uit de voorgaande paragraaf.
Relatief hoog zijn de verklaarde varianties voor de opbrengstaandelen (niet in tabel 8.18). Dit
houdt in dat ziekenhuizen wel degelijk reageren op veranderingen in productprijzen, maar dat
dit voornamelijk zichtbaar is in de samenstelling van de verrichtingen en verpleegdagen. De
gevolgen voor de samenstelling van de inzet van middelen zijn echter veel minder eenduidig.
Ook hier voldoen de schattingen aan alle eerdergenoemde theoretische vereisten van mono-
toniciteit en concaviteit.

Het effect van de prijzen van de ingezette middelen op de kosten is volgens tabel 8.18
overeenkomstig de schattingen van het kostenmodel bij gegeven productie. Er treedt wel een
groter effect van kapitaal op de variabele kosten op dan bij de kostenfunctie bij gegeven
productie. Met andere woorden, in deze situatie is het geschatte kapitaaloverschot groter
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(envelope condition).
Ook hier is sprake van een negatieve technologische ontwikkeling. De variabele kosten
stijgen, wanneer de overige variabelen constant blijven, met gemiddeld ruim 1% per jaar. Dit
is nog aanzienlijk meer dan de trend die bij de kostenfunctie bij gegeven productie werd
geschat. Dit duidt erop dat de allocatie van de productie in termen van verrichtingen en
verpleegdagen in de loop der jaren alleen maar verslechterd is. Dit zijn blijkbaar grootheden
waar ziekenhuizen niet goed op kunnen sturen.
Alle parameters van de productprijzen zijn, zoals te verwachten, negatief. Een verhoging van
de productprijs maakt immers bij gelijkblijvende opbrengst een daling van de productie
mogelijk en dus een daling van de variabele kosten. De vaste producten, zoals het weten-
schappelijk onderzoek en de overige verrichtingen, hebben uiteraard een positief effect op de
variabele kosten.

De veronderstelling van gegeven opbrengst heeft ten opzichte van gegeven productie wel
enige gevolgen voor de geschatte effecten op de kostenaandelen. Blijkbaar treedt een zodanige
herallocatie van de productie op bij wijziging van productprijzen dat de samenstelling van de
ingezette middelen wordt aangepast. Zo leidt een stijging van de productprijs van dagop-
namen tot een verminderde inzet van verplegend personeel (= -0,02), en een stijging van de
prijs van een gewogen verpleegdag tot een hogere inzet van paramedisch personeel (= 0,06).
Dagopnamen gaan blijkbaar gepaard met een relatief hoge inzet van verplegend personeel.
Een vermindering van het aantal dagopnamen door de hogere productprijs leidt dan tot de
geringere inzet van verplegend personeel. 
Een ander opvallend effect is dat van de productprijs van reactivering op paramedisch
personeel (= -0,06). Sommige ziektegevallen vereisen een relatief hoge inzet van paramedisch
personeel zoals fysiotherapeuten. Dit zijn bijvoorbeeld ziektegevallen met een meer dan
gemiddelde verpleegduur. Wanneer de productprijs voor verpleegdagen stijgt, daalt het aantal
verpleegdagen. Dit vertaalt zich vervolgens in minder ziektegevallen met een relatief hoge
verpleegduur. Dit leidt dan weer tot een geringere inzet van paramedisch personeel. Er treedt
in dit geval een verschuiving in de inzet van middelen op naar het overig personeel (= 0,02).
Het is dus opvallend dat zelfs in dit model, waarin productprijzen op een indirecte manier
worden afgeleid, dit soort effecten zichtbaar te maken is. 

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel  8.19 geeft de schaalelasticiteit en economische efficiëntie weer voor de kostenfunctie
bij gegeven opbrengst.

Tabel 8.19 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, kostenfunctie bij gegeven opbrengst, intermediaire
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,75 0,03
economische efficiëntie 0,85 0,03
Bron: SCP (analysebestand)  

Volgens tabel 8.19 bedraagt de schaalelasticiteit 0,75. Dit duidt op grote schaalnadelen. Deze
schaalnadelen zijn veel groter dan bij de kostenfunctie bij gegeven productie. De gemiddelde
economische efficiëntie volgens de kostenfunctie bij gegeven opbrengst is gelijk aan 0,85. De
economische efficiëntie is daarmee hoger dan bij de kostenfunctie bij gegeven productie.
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8.4.3 Maximale opbrengst bij gegeven ingezette middelen, intermediaire productie

Deze paragraaf bevat de schattingsresultaten van de opbrengstfunctie met intermediaire
producten. Tabel 8.20 bevat de schattingsresultaten van het model met een opbrengstfunctie
en functies voor opbrengstaandelen. Er wordt dus een model geschat waarin (variabele)
opbrengst en opbrengstaandelen worden verklaard uit de productprijzen, de ingezette
middelen en efficiëntiekenmerken. De veronderstelling is dat ziekenhuizen hun opbrengsten
maximaliseren bij een gegeven inzet van middelen. In § 7.3 werd uiteengezet dat het hier gaat
om zogenoemde pseudo-opbrengst. De feitelijke opbrengst ligt namelijk via de budgettering
vast. De productprijzen zijn hier gelijk aan die bij de kostenfunctie bij gegeven opbrengst.

Tabel 8.20 Schattingsresultaten opbrengstfunctie bij gegeven ingezette middelen, intermediaire productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

opbrengstaandelen

opbrengs verpleegdage radiodiagnosti
t dagopnamen n ek reactivering operaties

ingezette middelen
verplegend personeel 0,27* 0,01* 0,01 0,00 –0,02 0,00 
paramedisch personeel 0,34* 0,00 –0,14* –0,02* 0,16* –0,01*
overig personeel 0,16* –0,02* –0,01 –0,02* 0,06* 0,00 
materiaal –0,01 0,02* 0,02* 0,01* –0,05* 0,00 
kapitaal 0,30* 0,00 0,02* 0,01* –0,03 0,00 

trend (in %) –0,58*

productprijzen
dagopnamen 0,03* 0,02* –0,01* 0,02* –0,03* 0,00 
verpleegdagen 0,50* –0,01* –0,30* 0,29* 0,01 0,00 a

radiodiagnostiek 0,08* 0,02* 0,29* –0,28* –0,01 –0,02*
reactivering 0,38* –0,03* 0,01 –0,01 0,02 0,00 
operaties 0,01* 0,00 0,00 –0,02* 0,00 0,02*

vaste productie
onderzoek –0,13* 0,00 0,03* 0,01* –0,05* 0,00 
overige verrichtingen –0,37* –0,01* 0,14* 0,02* –0,15* 0,01*b

R 0,97 0,29 0,11 0,45 0,12 0,59 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in %) 0 
concaviteit noodzakelijk (in 0 
%)

'Verpleegdagen' is een index van 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, verpleegdagena

kindergeneeskunde en IC- verpleegdagen.
'Overige verrichtingen' is een index van laboratoriumonderzoeken, hartkatheterisaties + PTCA's, topklinischeb

operaties en poliklinische verlossingen.
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)

Uit tabel 8.20 volgt dat een groei van de inzet van verplegend (= 0,27), paramedisch (= 0,34),
overig personeel (= 0,16) en kapitaal (= 0,30) substantieel bijdraagt tot een groei van de
variabele opbrengst. Verder is er sprake van een negatieve technologische ontwikkeling
(= -0,58). Al eerder werd aangegeven dat de complexiteit van de verschillende verrichtingen
en de zorgintensiteit van de verpleegdagen is toegenomen, waardoor de kosten zijn gegroeid
in de loop der tijd. Andersom geredeneerd betekent dit dat steeds meer ingezette middelen
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nodig zijn om een verpleegdag of verrichting te produceren. Voor een gelijkblijvende
opbrengst is dus in de loop der tijd een grotere inzet van middelen nodig. 
Alle effecten van de productprijzen op de opbrengst zijn positief; de effecten van de vaste
productie zijn daarentegen negatief. Vaste productie leidt bij een gegeven inzet van middelen
tot verdringing van variabele productie. Dus meer vaste productie leidt automatisch tot een
geringere variabele opbrengst.
Bij de effecten van de verschillende variabelen op de opbrengstaandelen vallen een paar
aspecten op. Zo blijkt uit tabel 8.20 dat een groei van de inzet van paramedisch personeel
gepaard gaat met een toename van het opbrengstaandeel reactivering (0,16). Dit gaat ten
koste van het opbrengstaandeel van de (gewogen) verpleegdagen (-0,14). Een substantieel
effect wordt ook aangetroffen bij de prijs van gewogen verpleegdagen op het opbrengstaandeel
gewogen verpleegdagen (-0,30). Dit negatieve effect komt in zijn geheel ten goede aan het
opbrengstaandeel van radiodiagnostiek (0,29). Dit is vanuit een economische invalshoek niet
erg plausibel. Een hogere productprijs moet op zijn minst leiden tot een hoger opbrengst-
aandeel van het desbetreffende product. Blijkbaar wordt een hogere productprijs voor
sommige producten en de daarmee gepaard gaande extra opbrengsten aangewend voor de
voortbrenging van andere producten. Dit sluit ook aan bij de resultaten van de kostenfunctie
bij gegeven opbrengst. Het budget is immers een gegeven. Er zullen zich dan ook verschui-
vingen voordoen in de richting van de voortbrenging van producten met een lagere kostprijs.
Overige verrichtingen hebben een positief effect op het aantal gewogen verpleegdagen en een
negatief effect op reactivering. Tot de overige verrichtingen behoren onder meer poliklinische
verlossingen en de zogenoemde bijzondere verrichtingen (nierdialyses, hartkatheterisaties).
Dit zijn verrichtingen die dikwijls gepaard gaan met verpleegdagen en veel minder met
reactivering, waardoor de effecten van overige verrichtingen worden verklaard.

De verklaarde variantie is voor de opbrengstfunctie hoog. Dit geldt in iets mindere mate ook
voor de functies van opbrengstaandelen van dagopnamen, radiodiagnostiek en operaties. Er
wordt wel voldaan aan de eis van monotoniciteit, maar niet aan de eis van convexiteit. Dit
was op grond van het vorenstaande effect van de productprijzen al te verwachten. De con-
clusie moet dan ook hier luiden dat ziekenhuizen weliswaar reageren op veranderingen in
productprijzen, maar dit niet doen op een wijze die van een opbrengstmaximaliseerder kan
worden verwacht. 

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel 8.21 geeft de schaalelasticiteit en de economische efficiëntie weer.

Tabel 8.21 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, opbrengstfunctie bij gegeven inzet van middelen,
intermediaire productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,72 0,03
economische efficiëntie 0,82 0,07
Bron: SCP (analysebestand)  

Volgens tabel 8.21 is er sprake van aanzienlijke schaalnadelen. Een verhoging van 1% van de
ingezette middelen leidt tot een groei van de productie met 0,72%. De standaardafwijking is
zeer gering. Dit houdt in dat een zeer groot deel van de ziekenhuizen een vergelijkbare lage
schaalelasticiteit hebben.
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Tabel 8.21 laat een gemiddelde economische efficiëntie zien van 0,82. De gemiddelde
economische efficiëntie is hier 1% hoger dan in het model met de finale productie. Dit
minieme verschil kan op het conto van de specialisten worden bijgeschreven. Het verschil
geeft immers aan dat bij gegeven ingezette middelen er een opbrengstverlies optreedt bij de
omzetting van verrichtingen naar behandelde ziektegevallen. Deze omzetting behoort vooral
tot de competentie van de specialisten. 

8.4.4 Maximale opbrengst bij gegeven kosten, intermediaire productie 

Tabel 8.22 bevat de schattingsresultaten van het model met een opbrengstfunctie bij gegeven
kosten en functies voor opbrengstaandelen. Met andere woorden, er wordt een model geschat
waarin de (variabele) opbrengst en opbrengstaandelen worden verklaard uit de productprijzen,
de prijzen van de ingezette middelen, het kostenniveau en efficiëntiekenmerken. De productie
en de inzet van middelen moeten daarbij zodanig worden gekozen dat de opbrengsten
maximaal zijn en de hiermee gemoeide kosten overeenstemmen met een bepaald bedrag. De
kosten vormen hier dus een randvoorwaarde.

Tabel 8.22 Schattingsresultaten opbrengstfunctie bij gegeven kosten, intermediaire productie, algemene
ziekenhuizen 1985-1995

opbrengstaandelen

opbrengst dagopname verpleegdagen radiodiagnosti reactiverin operaties
n ek g

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel –0,20* 0,01* 0,04* 0,02* –0,06* 0,00 
paramedisch personeel –0,09* 0,00* –0,05* 0,04* 0,00 0,00 
overig personeel –0,15* 0,00* 0,02 0,01* –0,03* 0,00*
materiaal –0,23* –0,01* 0,09* –0,06* –0,03 0,00*

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,39*

trend (in %) –0,94*

productprijzen
dagopnamen 0,03* 0,02* –0,01 0,01* –0,03* 0,00 
verpleegdagen 0,50* –0,01 –0,24* 0,24* 0,00 0,00 a

radiodiagnostiek 0,08* 0,01* 0,24* –0,23* –0,01* –0,02*
reactivering 0,38* –0,03* 0,00 –0,01* 0,03 0,00 
operaties 0,01* 0,00 0,00 –0,02* 0,00 0,02*

vaste productie
onderzoek –0,12* 0,00 0,03* 0,01* –0,04* 0,00*
overige verrichtingen –0,37* 0,00 0,14* 0,02* –0,16* 0,01*b

R 0,97 0,24 0,04 0,39 0,04 0,57 2

monotoniciteit (in %) 0 
convexiteit voldoende (in %) 0 
convexiteit noodzakelijk (in %) 0 

'Verpleegdagen' is een index van 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, verpleegdagena

kindergeneeskunde en IC- verpleegdagen.
'Overige verrichtingen' is een index van laboratoriumonderzoeken, hartkatheterisaties + PTCA's, topklinischeb

operaties en poliklinische verlossingen.
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand)
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Het effect van de prijzen van de ingezette middelen op de opbrengst is volgens tabel 8.22
conform de theorie. Een hogere prijs voor een ingezet middel betekent bij een gegeven
kostenniveau een daling van de inzet van middelen en dus ook een daling van de opbrengst.
Deze effecten zijn over het algemeen gering. Een hogere inzet van kapitaal impliceert een
toename van de opbrengst (0,39). In de loop der tijd is de opbrengst, ceteris paribus, gedaald
(-0,94). Ook hier zou dus weer sprake zijn van een negatieve technologische ontwikkeling. In
het voorgaande is al een aantal malen aangegeven dat de medisch technologische verande-
ringen hier debet aan zijn. Een toename van de productprijzen leidt bij gegeven kosten tot een
toename van de variabele opbrengst. Meer onderzoek en meer overige verrichtingen die in de
gekozen opzet niet bijdragen tot de variabele opbrengst, verdringen de variabele productie. Zij
hebben beide daardoor een negatief effect op de variabele opbrengst.
De effecten van de prijzen van de ingezette middelen op de opbrengstaandelen zijn over het
algemeen gering. De prijs van paramedisch personeel heeft een negatief effect op het
opbrengstaandeel van de gewogen verpleegdagen (-0,05) en een positief effect op dat van
radiodiagnostiek (+0,04). De prijs van materiaal heeft precies het tegenovergestelde effect
(resp. +0,09 en -0,06). Beide effecten zijn moeilijk te duiden.
De effecten van de productprijzen en de vaste productie op de opbrengst vertonen een grote
mate van gelijkenis met de opbrengstfunctie bij gegeven inzet van middelen. 

De verklaarde varianties (R ) voor de opbrengstfunctie en de functies voor opbrengstaandelen2

zijn over de gehele linie kleiner dan in het model met gegeven ingezette middelen. Hier is aan
geen van de theoretische eisen voldaan (monotoniciteit en convexiteit). Ook hier moet dus
worden vastgesteld dat de hypothese van ziekenhuizen als opbrengstmaximaliseerder weinig
houvast in de empirie vinden, ook niet wanneer wordt uitgegaan van een gegeven niveau van
kosten. 

Schaalelasticiteit en economische efficiëntie

Tabel 8.23 representeert de schaalelasticiteit en de economische efficiëntie.

Tabel 8.23 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, opbrengstfunctie bij gegeven kosten, intermediaire
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking

schaalelasticiteit 0,71 0,01
economische efficiëntie 0,84 0,06
Bron: SCP (analysebestand)  

De schaalelasticiteit volgens tabel 8.23 is nagenoeg gelijk aan die van tabel 8.21. Ook hier is
dus sprake van aanzienlijke schaalnadelen. De economische efficiëntie bedraagt 0,84 en is
daarmee 4% hoger dan in het model met gegeven ingezette middelen.

8.4.5 Een nadere analyse van de intermediaire-productiemodellen

Deze paragraaf bevat een uiteenzetting over de verschillen tussen de vier modellen voor de
intermediaire productie. Er wordt ingegaan op de theoretische eigenschappen, de globale
kenmerken van de productiestructuur en de economische efficiënties.
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Theoretische eigenschappen

Evenals bij de finale productie voldoen ook hier de beide kostenfuncties volledig aan de
theoretische eisen ten aanzien van monotoniciteit en concaviteit. Dit betekent dat zieken-
huizen als kostenminimaliseerders kunnen worden aangemerkt, ook wanneer de productie in
termen van verrichtingen en verpleegdagen wordt gemeten. Zij reageren op een optimale
wijze op veranderingen in de prijzen van ingezette middelen en ook op productprijzen. Dit
laatste is een indicatie dat ziekenhuizen uit oogpunt van kostenbeheersing sturen op verrich-
tingen en verpleegdagen en daarmee dus impliciet patiënten 'selecteren'.
De beide opbrengstfuncties voldoen niet aan de theoretische eis ten aanzien van convexiteit.
Alleen aan de eis van monotoniciteit wordt in de (directe) opbrengstfunctie wel voldaan. De
hypothese van een ziekenhuis als opbrengstmaximaliseerder wordt hiermee volstrekt
verworpen. Ziekenhuizen pogen dus niet, zoals in hoofdstuk 7 als een mogelijkheid werd
geopperd, de onderhandelingen over het budget kracht bij te zetten door overschrijdingen in
de productieafspraken.

Kenmerken van de productiestructuur

De schaalelasticiteiten van de kostenfuncties zijn gemiddeld kleiner dan 1. Een groot aantal
ziekenhuizen heeft dus te maken met schaalnadelen. Bij de kostenfunctie bij gegeven
opbrengst worden grotere negatieve schaaleffecten gemeten dan bij de kostenfunctie bij
gegeven productie. Op het verloop van de schaalelasticiteiten wordt later nog teruggekomen.
Als de opbrengstfunctie als uitgangspunt wordt gehanteerd, dan blijken er forse schaalnadelen
te zijn. De schaalelasticiteit is veel kleiner dan 1. Dit lijkt niet erg plausibel.
De gemiddelde economische efficiënties, berekend met de kostenfuncties, bedragen respec-
tievelijk 0,81 en 0,85. De variabele kosten, bij gegeven productie of opbrengsten, zijn dus
gemiddeld met 15% à 19% terug te dringen. Voor de variabele opbrengst geldt een
vergelijkbaar inefficiëntiepercentage.
In de verschillende modellen verschillen de schattingen voor de technologische ontwikkeling
wel in grootteorde (0,5% en 1,1% per jaar), echter niet in richting. In alle modellen werd een
negatieve technologische ontwikkeling geschetst. De complexiteit van de verrichtingen en de
zorgintensiteit van de verpleegdagen zijn door de afgenomen verpleegduur hiervoor verant-
woordelijk.

Statistische eigenschappen

Alle 'hoofdfuncties' hebben een hoge verklaarde variantie. In de meeste gevallen hebben de
geschatte coëfficiënten een grote betrouwbaarheid, in het bijzonder van de enkelvoudige
termen. De verklaringsgraad van de aandelenfuncties is beduidend lager. Ook hier geven de
verschillende modellen geen onderscheid te zien, zodat het statistische criterium geen soelaas
biedt bij de keuze voor één van de modellen. 

De conclusie uit de schattingen op basis van de intermediaire productie is conform de
conclusie bij de finale productie: het model van minimale kosten bij gegeven productie heeft
een duidelijke voorkeur. Ook hier ligt het dan voor de hand om de academische ziekenhuizen
eveneens in de analyse te betrekken. 
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De academische ziekenhuizen

Tabel 8.24 bevat een aantal resultaten van een analyse van de kostenfunctie waarin de
academische ziekenhuizen in de schattingen zijn meegenomen. Hier worden in eerste
instantie niet de parameterwaarden gepresenteerd, maar de schaalelasticiteit, de economische
efficiëntie en de marginale kosten. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de resultaten
voor algemene ziekenhuizen op basis van een analysebestand zonder en een analysebestand
met academische ziekenhuizen. Hierdoor ontstaat een beeld van het effect van de toegevoegde
academische ziekenhuizen op de resultaten van de algemene ziekenhuizen.

Tabel 8.24 Schaalelasticiteit, economische efficiëntie, 1985-1995, en marginale kosten, 1995, intermediaire
productie, algemene ziekenhuizen in- en excl. academische ziekenhuizen, op basis van kostenfunctie bij
gegeven productie

exclusief academische inclusief academische
ziekenhuizen ziekenhuizen

gemiddelde ng gemiddelde g
standaardafwijki standaardafwijkin

schaalelasticiteit 0,96 0,03 0,96 0,03
economische efficiëntie 0,81 0,04 0,82 0,04

marginale kosten
radiodiagnostiek 200 20 210 20
laboratoriumpunten 0,60 0,20 0,60 0,20
reactivering 30 10 40 10
bijzondere verrichtingen 60 50 80 60a

topklinische operaties 8.700 6.000 9.400 6.500
klinische operaties 350 80 240 50
poliklinische operaties 60 20 50 10
poliklinische verlossingen 440 90 380 170
overige verpleegdagen 430 30 390 30
PAAZ-verpleegdagen 170 30 190 30
verpleegdagen kindergeneeskunde 160 30 190 30
IC-verpleegdagen 1.000 200 960 200
dagopnamen 550 90 420 70
onderzoek (x 1.000) 480 100 590 70
Hartkatheterisaties + PTCA's.a

Bron: SCP (analysebestand)  

De schaalelasticiteit bedraagt volgens tabel 8.24 voor de algemene ziekenhuizen 0,96 ongeacht het gebruikte
bestand. De economische efficiëntie blijkt evenmin gevoelig te zijn voor het gekozen bestand. Ook de marginale
kosten van de verschillende producten voor algemene ziekenhuizen verschillen niet sterk tussen de schattingen
met en zonder de academische ziekenhuizen. Blijkbaar zijn de productiestructuren van academische en
algemene ziekenhuizen goed vergelijkbaar. Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van de analyses met
de finale productie. Dit betekent dat zowel de wijze waarop verrichtingen en verpleegdagen worden
geproduceerd als de wijze waarop ziektegevallen worden behandeld van beide typen ziekenhuizen op elkaar
lijken. De overeenstemming is bij de intermediaire productie zelfs nog groter. Ook hier kan dus de conclusie
worden getrokken dat academische ziekenhuizen in de analyses van de productiestructuur kunnen worden
betrokken. 
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De kostenfunctie nader beschouwd

Op grond van het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd. Ziekenhuizen kunnen primair als
kostenminimaliseerders worden gezien, waarbij de productie voor hen gegeven is. Voorts blijkt dat de
productiestructuren van academische en algemene ziekenhuizen een grote mate van overeenkomst vertonen.
Het ligt daarom voor de hand een kostenmodel te hanteren waarbij de omvang en de samenstelling van de
productie (ziektegevallen en onderzoek) voor het ziekenhuis een gegeven is. Tevens wordt in het model rekening
gehouden met een mogelijke voorkeur voor bepaalde ingezette middelen. Dit model wordt tegelijkertijd toegepast
op algemene en academische ziekenhuizen. Een aantal kenmerken van dit model zal in het navolgende nader
worden uitgewerkt. Tabel 8.25 bevat de schattingsresultaten.

Tabel 8.25 Schattingsresultaten kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene en
academische ziekenhuizen, 1985-1995

kostenaandelen

kosten verplegend paramedisch  overig  materiaal
personeel personeel personeel

productie
verrichtingen 0,31* –0,02* 0,01* –0,05* 0,07*a

verpleegdagen 0,48* 0,03* 0,01* –0,02* –0,02*b

onderzoek 0,18* –0,02* 0,00* 0,03* 0,00 

prijzen ingezette middelen
verplegend personeel 0,30* 0,10* 0,00 –0,08* –0,03*
paramedisch personeel 0,14* 0,00 0,04* –0,01 –0,03*
overig personeel 0,24* –0,08* –0,01 0,04* 0,05*
materiaal 0,32* –0,03* –0,03* 0,05* 0,01 

vaste ingezette middelen
kapitaal 0,03* 0,00 –0,01 0,03 –0,02 

  
trend (in %) 0,55*

R 0,99 0,48 0,07 0,28 0,29 2

monotoniciteit (in %) 100 
concaviteit voldoende (in %) 100 
concaviteit noodzakelijk (in %) 100 

'Verrichtingen' is een hedonische index van radiodiagnostiek, laboratoriumonderzoek, reactivering,a

hemodialyses, hartkatheterisaties + PTCA's, operaties, topklinische operaties en poliklinische verlossingen.
'Verpleegdagen' is een hedonische index van 'gewone' verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, verpleegdagenb

kindergeneeskunde, IC-verpleegdagen en dagopnamen.
* Parameter is significant op het 5%-niveau.

Bron: SCP (analysebestand) 

Tabel 8.25 stemt in zeer grote mate overeen met tabel 8.16, waarin alleen gebruik was gemaakt van gegevens
van de algemene ziekenhuizen. Alleen de effecten van de variabelen onderzoek, kapitaal en trend zijn hier
enigszins groter. Dit is ook te verwachten, omdat academische ziekenhuizen zich in het bijzonder kenmerken
door relatief veel onderzoek en een grote inzet van kapitaal. Het ligt dan voor de hand dat de kosten ook meer
aan deze variabelen worden toegerekend. De eerder geconstateerde medisch-technische veranderingen zullen
zich in het bijzonder voordoen bij academische ziekenhuizen. Deze komen tot uitdrukking in intensievere en
complexere verrichtingen. De positieve trend in de kosten is dan ook groter dan bij de analyse van uitsluitend de
algemene ziekenhuizen.

Kwaliteitsaanpassing

In tabel 8.26 zijn de schattingen weergegeven die betrekking hebben op de kwaliteitsaanpassingen. Deze
aanpassingen uiten zich weer via het extra effect van de kosten op de prijzen van de ingezette middelen. Zo
duidt een negatief teken op een voorkeur voor een ingezet middel, een positief teken op een 'afkeer'.
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Tabel 8.26 Schattingsresultaten van de kwaliteitsaanpassingen in de kostenfunctie bij gegeven productie,
intermediaire productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

schatting

prijs verplegend personeel –0,11*
prijs paramedisch personeel 0,18*
prijs overig personeel –0,17*
prijs materiaal 0,09 
Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 8.26 laat een negatief teken zien bij het effect van de prijs van verplegend en overig personeel. Dit
impliceert dat, voorzover de kwaliteit van de dienstverlening kan worden afgeleid uit de allocatie van ingezette
middelen, verplegend en overig personeel positief bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening. Deze
voorkeur gaat bijna uitsluitend ten koste van het paramedisch personeel. Deze uitkomsten voorzover het de
richting betreft werden ook al aangetroffen in tabel 8.12, waarbij de finale productie uitgangspunt was. De
omvang van het effect is echter minder pregnant. De oorzaak hiervan ligt in het gegeven dat de productie in
termen van verrichtingen en verpleegdagen maatgevender is voor de allocatie van de ingezette middelen dan de
productie in termen van behandelde gevallen. Hierdoor is het kwaliteitseffect van de prijzen op de allocatie van
de middelen minder zichtbaar.

Schaalelasticiteit en marginale kosten

Tabel 8.27 geeft de schaalelasticiteit en de marginale kosten weer voor de algemene en academische
ziekenhuizen afzonderlijk.

Volgens tabel 8.27 bedraagt de schaalelasticiteit voor algemene ziekenhuizen 0,96 en voor academische
ziekenhuizen 1,08. Dit duidt voor de algemene ziekenhuizen op beperkte schaalnadelen. Voor de academische
ziekenhuizen geldt een beperkt schaalvoordeel. Op dezelfde manier als bij de finale productie is dit een gevolg
van de grootte van een academisch ziekenhuis en niet van het academische karakter. In figuur 8.3 wordt nog
nader stilgestaan bij de relatie tussen schaal en kosten. 
De economische efficiëntie verschilt nauwelijks tussen beide typen ziekenhuizen.
Uit tabel 8.27 zijn verder de marginale kosten af te leiden. Zo bedragen de extra variabele kosten van een
eenheid radiodiagnostiek in een algemeen ziekenhuis gemiddeld 200 gulden, een laboratoriumpunt ƒ 0,60. De
lijst bevat enkele opvallende resultaten. Zo kost een extra 'gewone' verpleegdag in een algemeen ziekenhuis
bijna 400 gulden, aanzienlijk meer dan een verpleegdag PAAZ of kindergeneeskunde. Voor een PAAZ-patiënt
geldt dat deze veel minder zorg behoeft dan een patiënt die bijvoorbeeld net een operatie heeft ondergaan. De
bezetting van verplegend personeel is op een PAAZ-afdeling dan ook lager dan op andere afdelingen. De
achtergrond van de lage marginale kosten van een verpleegdag kindergeneeskunde is onduidelijk. 
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Tabel 8.27 Schaalelasticiteit en economische efficiëntie, 1985-1995, en marginale kosten, 1995, intermediaire
productie, algemene en academische ziekenhuizen, op basis van kostenfunctie bij gegeven productie

algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen

gemiddelde ng gemiddelde g
standaardafwijki standaardafwijkin

schaalelasticiteit 0,96 0,03 1,08 0,03
economische efficiëntie 0,82 0,04 0,81 0,03

marginale kosten
radiodiagnostiek 210 20 550 200
laboratoriumpunten 0,60 0,20 1,30 0,80
reactivering 40 10 130 50
bijzondere verrichtingen 80 60 220 130a

topklinische operaties 9.400 6.500 4.700 1.100
klinische operaties 240 50 510 210
poliklinische operaties 50 10 160 60
poliklinische verlossingen 380 170 2.100 2.500
overige verpleegdagen 390 30 230 30
PAAZ verpleegdagen 190 30 200 230
verpleegdagen kindergeneeskunde 190 30 70 20
IC verpleegdagen 960 200 310 120
dagopnamen 420 70 400 110
onderzoek (x 1.000) 590 70 380 50
Hartkatheterisaties + PTCA's a

Bron: SCP (analysebestand)  

Een extra IC-verpleegdag kost vanwege de extra zorg voor de patiënt aanzienlijk meer dan een overige
verpleegdag, namelijk 1.000 gulden. De extra kosten van een bijzondere verrichting zijn laag te noemen, namelijk
80 gulden. De extra kosten van een klinische operatie bedragen 240 gulden. Met een additionele poliklinische
operatie is in een algemeen ziekenhuis slechts 50 gulden gemoeid. Hier dient opgemerkt te worden dat ook
allerlei kleine ingrepen tot operaties worden gerekend. Verder gaat het hier uitsluitend om de marginale kosten
van de operatie zelf. Andere kosten, zoals de zorg erna, vallen hier niet onder, maar worden toegerekend aan
bijvoorbeeld de verpleegdag of de dagopname. Topklinische operaties stellen alle andere kosten in de schaduw:
de marginale kosten hiervan bedragen ruim 9.400 gulden. De onbetrouwbaarheidsmarge is overigens wel erg
groot. De marginale kosten voor een eenheid onderzoek bedragen bijna 600.000 gulden.
Er bestaat wel een grote discrepantie tussen de marginale kosten voor algemene en academische ziekenhuizen.
In veel gevallen zijn de marginale kosten voor een academisch ziekenhuis meer dan het dubbele van die van een
algemeen ziekenhuis. Bij de 'typisch' academische verrichtingen, zoals topklinische operaties, IC-verpleegdagen
en onderzoek, blijken de marginale kosten voor een academisch ziekenhuis juist veel lager te liggen. Blijkbaar is
het niet goed mogelijk de kosten te splitsen in kosten voor onderzoek en kosten voor patiëntenzorg.

Figuur 8.3 geeft nader inzicht in de relatie tussen de schaal van productie en de schaaleffecten. De tabel bevat
de schaalelasticiteit voor ziekenhuizen van verschillende grootte. Op de x-as is het aantal ontslagen patiënten
weergegeven, op de y-as de schaalelasticiteit.

Figuur 8.3 Kostencurve op basis van kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene en
academische ziekenhuizen
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Uit figuur 8.3 volgt dat er bij kleine ziekenhuizen sprake eerst is van schaalnadelen, daarna
van schaalvoordelen. Deze 'omgekeerde U' was al zichtbaar in figuur 8.1, hoewel de curve
daar vrijwel horizontaal liep. Toen werd vastgesteld dat de zorgzwaarte of het onderzoek
enigszins overschat werd. Uit deze analyse blijkt dat dit dus in ieder geval geldt voor
onderzoek. Overigens geldt voor het grootste deel van de ziekenhuizen dat de gemiddelde
kosten binnen een bandbreedte van 2% liggen. Ook Van Aert (1977) vindt zo'n omgekeerde
U-vorm.

Economische efficiënties

De geschatte parameters van de economische-efficiëntie-index zijn weergegeven in tabel 8.28.
Zij vormen de verklarende factoren voor de economische efficiënties vermeld in tabel 8.27.

Tabel 8.28 vertoont een grote gelijkenis met de verklaring van de economische efficiënties bij
de finale productie in tabel 8.14. Toch zijn er een paar opvallende verschillen. In het
navolgende worden enkele resultaten weer per groep nader toegelicht.
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Tabel 8.28 Schattingsresultaten van de economische efficiënties, intermediaire productie, algemene en
academische ziekenhuizen, 1985-1995

kostenfunctie

productiekenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel. –0,26*
samenstellingsprijs paramedisch personeel –0,14*
samenstellingsprijs overig personeel –0,13*
aandeel consulenten >10% –0,03*

institutionele kenmerken en markt
stichting –0,01*
confessioneel 0,00 
concentratiegraad 0,02*
samenwerking met andere instelling 0,03*
FB-systematiek –0,01 
voor fusie 0,00 
na fusie 0,00 

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel 0,00 
voltijdfactor paramedisch personeel –0,04 
voltijdfactor overig personeel 0,05*
bezetting bedden 0,23*
bezetting operatiekamers 0,01 
bezetting verloskamers –0,01 
bezetting röntgenkamers 0,00 
ziekteverzuim –0,05*
uitbestedingen 0,00 
inbestedingen > 2% 0,00 
aandeel specialisten in loondienst >10% 0,02*
aandeel specialisten in opleiding 0,01*
buitenpolikliniek –0,01 
reserve aanvaardbare kosten > 5% –0,01 

Bron: SCP (analysebestand)

Productiekenmerken 

Uit tabel 8.28 blijkt nogmaals welke belangrijke rol de samenstellingsprijzen spelen in de
verklaring van de economische efficiënties. Tevens blijkt dat een groot aandeel consulenten
bijdraagt aan een kleinere economische efficiëntie.

Institutionele kenmerken en markt 

Bij de proceskenmerken zijn het de concentratiegraad en de samenwerking met andere
instellingen die een grotere economische efficiëntie tot gevolg hebben. Samenwerking met
andere instellingen leidt tot een verbetering van de economische efficiëntie van 3%. De
overige institutionele kenmerken en marktvormen hebben een verwaarloosbaar of geen
eenduidig effect op de variabele kosten of de variabele opbrengst. In tegenstelling tot de
uitkomsten bij de finale productie bestaat er geen samenhang tussen een aankomende fusie en
economische efficiëntie. Aangezien een samenhang wel bij de finale productie werd
vastgesteld, duidt dit erop dat fuserende instellingen vooraf worden gekenmerkt door een
lagere 'behandelingsefficiëntie'. 
 

Proceskenmerken 
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Bij de proceskenmerken vallen direct de effecten van de bezettingsgraad van de bedden, het
ziekteverzuim en de specialisten in loondienst op. Een 10% hogere bezettingsgraad van de
bedden levert ruim 2% efficiëntiewinst op. Aangezien verpleegdagen hier deel uitmaken van
de productie levert een ziekenhuis met een relatief hoge bezettingsgraad een relatief groter
aantal verpleegdagen en dus een relatief hogere productie. 
Een daling van het ziekteverzuim van 5% naar 4% (een wijziging met 20%) doet de
economische efficiëntie met 1% stijgen. 
Bij een groot aandeel specialisten in loondienst bedraagt de efficiëntiewinst ongeveer 2%.
Blijkbaar kiezen specialisten in loondienst voor minder complexe verrichtingen. Deze
efficiëntiewinst is echter niet terug te vinden bij de finale productie (tabel 8.14). Een verkla-
ring hiervoor is dat specialisten in loondienst patiënten gemiddeld langer laten verplegen.
Zoals eerder werd betoogd, leidt dit tot een lagere zorgintensiteit van een verpleegdag. Dit
leidt uiteraard niet tot een verbetering van de economische efficiëntie als het aantal behandel-
de ziektegevallen als uitgangspunt wordt genomen.
De voltijdfactoren geven een afwijkend beeld te zien ten opzichte van tabel 8.14. Zo blijkt de
voltijdfactor van paramedisch personeel de economische efficiëntie nog wel te verlagen, maar
de onbetrouwbaarheid van deze schatting is tamelijk groot. Het teken van de voltijdfactor van
overig personeel is zelfs tegengesteld aan het teken in tabel 8.14. De verschillend gekozen
invalshoeken ten aanzien van de meting van de productie kunnen hiervoor geen afdoende
verklaring geven. Alleen de conclusie dat de voltijdfactor van paramedisch personeel de
economische efficiëntie nadelig beïnvloedt, kan nog worden gehandhaafd. 

Economische efficiëntie

Figuur 8.4 geeft de verdeling van de economische efficiënties weer.

Figuur 8.4 Economische efficiëntie uitgaande van het kostenmodel bij gegeven productie, intermediaire
productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

De gemiddelde economische efficiëntie is volgens figuur 8.4 gelijk aan 0,82. De economische
efficiënties zijn vrij nauw geconcentreerd om dit gemiddelde. Zowel naar beneden als naar
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boven is er een bescheiden aantal uitschieters. De economische efficiëntie is 3% lager dan in
het model met de finale productie (zie figuur 8.2). 

De wijze van behandeling van ziektegevallen draagt dus in positieve zin bij aan de econo-
mische efficiëntie. Dit houdt in dat specialisten hun behandelingswijze aanpassen wanneer zij
worden geconfronteerd met inefficiënties in het ziekenhuis. Specialisten corrigeren als het
ware inefficiënt gedrag van het ziekenhuismanagement. De vraag is in dat geval wel of de
kwaliteit van de dienstverlening hier niet onder lijdt. Tevens levert dit het bewijs dat
verschillen in zorgzwaarte van ziektegevallen in het model van de finale productie vrij
adequaat in beeld zijn gebracht. Als dit namelijk niet het geval was geweest, dan hadden
verschillen in zorgzwaarte, voorzover deze tot uitdrukking komen in meer verrichtingen per
ziektegeval, hier juist moeten leiden tot hogere economische efficiënties.
Een vergelijking in de tijd geeft een daling van de economische efficiëntie te zien. Tussen
1985 en 1995 bedraagt deze daling ongeveer 2% - bijna 0,2% per jaar gemiddeld. Dit staat
tegenover een groei van de efficiëntie in het kostenmodel voor de finale productie, hetgeen
zou kunnen betekenen dat de verbetering van de economische efficiëntie in relatie tot de
finale productie vooral het resultaat is van efficiëntere behandelwijzen door minder efficiënte
ziekenhuizen. In concreto betekent dit bijvoorbeeld dat de vermindering van de gemiddelde
ligduur, waardoor meer patiënten kunnen worden behandeld, juist in die ziekenhuizen
plaatsvindt waar een verpleegdag veel kost.

Vraagelasticiteiten

Tabel 8.29 geeft de vraagelasticiteiten weer van de verschillende ingezette middelen. Zoals
uiteengezet bij tabel 8.15 geeft de vraagelasticiteit aan in welke mate een ziekenhuis in staat
is het ene ingezette middel door het andere te vervangen. Horizontaal staan de prijzen
vermeld, verticaal de volumes van de ingezette middelen. Tabel 8.29 bevat de gemiddelden en
de standaardafwijkingen gebaseerd op het gehele gegevensbestand.

Tabel 8.29 Vraagelasticiteiten, intermediaire productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

prijs verplegend prijs paramedisch prijs overig prijs materiaal
personeel personeel personeel

gemid- st. gemid- st. gemid- st. gemid- st.
delde  afw. delde  afw. delde  afw. delde  afw.

vraagelasticiteit
verplegend personeel –0,35 0,02 0,33 0,00 –0,02 0,02 0,21 0,01
paramedisch personeel 0,16 0,00 –0,61 0,02 0,12 0,00 0,03 0,01
overig personeel –0,02 0,02 0,19 0,00 –0,56 0,05 0,39 0,01
materiaal 0,23 0,01 0,09 0,02 0,52 0,02 –0,69 0,06

Bron: SCP (analysebestand) 

Tabel 8.29 vertoont een grote overeenkomst met tabel 8.15, waarin de vraagelasticiteiten van
het finale-productiemodel werden weergegeven. De conclusie luidt ook hier dat ziekenhuizen
sterk reageren op veranderingen in de prijzen van ingezette middelen. De effecten zijn hier
overigens over het algemeen wel iets lager dan bij de finale productie. Dit betekent dat
ziekenhuizen op prijsveranderingen niet uitsluitend reageren in de sfeer van de inzet van
middelen, maar ook nog enigszins in de sfeer van de finale productie. Het volgende voorbeeld
moet dit illustreren. Een prijsverhoging van verplegend personeel kan leiden tot een geringere
inzet van dit personeel. Dit betekent dat er minder verplegend personeel per verpleegdag
beschikbaar is. Tegelijkertijd kan het ziekenhuis ook trachten het aantal verpleegdagen te
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beperken, om aldus de noodzakelijke inzet van verplegend personeel te verminderen. Dit soort
effecten blijkt zich dus daadwerkelijk voor te doen. Met andere woorden, de prijzen van de
ingezette middelen hebben ook een effect op de wijze waarop patiënten worden behandeld.

8.5 Een confrontatie van finale en intermediaire productie

In hoofdstuk 4 werd uiteengezet dat het ziekenhuis kan worden opgevat als een coalitie van
verschillende actoren, zoals management, personeel en specialisten, met als centrale
doelstelling het behandelen van ziektegevallen. Hierbij wordt iedere groep binnen een
ziekenhuis gedreven door zijn eigen doelstellingen. Een andere opvatting is dat ziekenhuizen
louter en alleen optreden als facilitair bedrijf voor specialisten. Met andere woorden, het
management van een ziekenhuis heeft alleen zeggenschap over de wijze waarop verrichtingen
en verpleegdagen worden geproduceerd. De wijze van behandelen van ziektegevallen is
geheel in handen van de specialisten.
Hier zijn beide uitgangspunten gehanteerd door middel van het gebruikmaken van maten voor
zowel finale als intermediaire productie. Door nu de resultaten van de analyses van beide
methoden met elkaar te vergelijken, ontstaat een aardig beeld van de grootte van de invloed
van specialisten in het ziekenhuis en van de vraag hoe het productieproces in een ziekenhuis
verder kan worden gedecomponeerd. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van:
1. economisch gedrag
2. schaaleffecten
3. economische efficiëntie
4. technologische ontwikkeling.

Ad 1. Economisch gedrag

De modellen van beide invalshoeken (finale en intermediaire productie) leiden tot dezelfde
conclusies ten aanzien van het economische gedrag. Ziekenhuizen zijn kostenminimali-
seerders, zowel bij gegeven productie als bij gegeven opbrengst. Ziekenhuizen zijn geen
opbrengstmaximaliseerders. Zij sturen dus niet op de productie en de ingezette middelen
zodanig dat daarmee eventueel volgende budgetten worden gemaximaliseerd. Wel vindt er
sturing plaats met het oog op de beheersing van de kosten. Het eventueel op één of andere
wijze selecteren van patiënten is daarbij niet uitgesloten. 
De invloed van specialisten is niet zodanig dat daarmee de economische doelstelling van een
ziekenhuis wordt gefrustreerd. Dikwijls wordt verondersteld dat specialisten door de
beloningsstructuur andere prikkels hebben dan het ziekenhuismanagement. Vorenstaande
conclusie betekent dat de macht van specialisten in de selectie van patiënten of de samen-
stelling van de ingezette middelen beperkt is of dat de belangen van beide partijen parallel
lopen. 

Ad 2. Schaaleffecten

De twee invalshoeken - finale en intermediaire productie - leiden tot dezelfde conclusies over
schaaleffecten. Zo zijn er nagenoeg geen schaaleffecten en zijn de omvang en richting van de
schaaleffecten onafhankelijk van de omvang van de productie (de schaal). Met andere
woorden, de gemiddelde kosten per behandeld ziektegeval en per eenheid onderzoek zijn voor
bijna ieder ziekenhuis gelijk. Voorzover er kleine schaalvoordelen te behalen zijn, komt dit
voor bij de finale productie. Dit duidt op het verschijnsel dat er zich in de wijze van behan-
delen schaalvoordelen voordoen. Specialisten in grote ziekenhuizen laten per vergelijkbaar
ziektegeval minder verrichtingen doen of ontslaan patiënten eerder dan hun collega's in
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kleine ziekenhuizen.

Ad 3. Economische efficiëntie

De economische efficiëntie in het finale-productiemodel is 3% hoger dan in het intermediaire-
productiemodel. Dit wijst erop dat een inefficiënte productie van verrichtingen wordt
gecompenseerd door een efficiëntere manier van behandelen (andere of minder verrichtingen
per patiënt). Dit is wellicht voor een belangrijk deel terug te voeren op de relatie tussen
ligduur en verpleegintensiteit. Een korte ligduur ofwel een efficiënte behandeling gaat
gepaard met een hoge zorgintensiteit van de verpleging. Dit laatste wordt bij het
intermediaire-productiemodel gemeten als economische inefficiëntie. Het verschil in
economische efficiëntie hoeft zich niet te beperken tot uitsluitend de ligduur. Het is ook
mogelijk dat bij een inefficiënte productie van verrichtingen specialisten patiënten minder
verrichtingen laten ondergaan, bijvoorbeeld vanwege lange wachttijden bij onderzoeken. Een
slechte organisatie wordt in dat geval gecompenseerd door een verminderde kwaliteit van de
dienstverlening. De resultaten in het volgende hoofdstuk zullen dit bevestigen. 
In de loop der tijd blijkt in het kostenmodel met de finale productie de economische efficiëntie
te zijn toegenomen, terwijl deze in het model met de intermediaire productie overwegend is
afgenomen. Alleen de laatste paar jaar is weer sprake van enige verbetering. Ook hier geldt de
vorengenoemde relatie tussen afgenomen ligduur en toegenomen zorgintensiteit. 
Het is ook interessant na te gaan of de effecten van de efficiëntiekenmerken tussen de
modellen verschillen. Overeenstemming is er tussen de beide modellen als het gaat om de
samenstellingsprijzen van personeel, de inzet van consulenten, de beheersvorm, de concen-
tratiegraad, het bestaan van samenwerkingsverbanden, het ziekteverzuim en het aantal
specialisten in opleiding. Grote discrepanties worden aangetroffen bij de voltijdfactor van
overig personeel en de bezettingsgraad van de bedden. De discrepantie bij de bezettingsgraad
van bedden is het gevolg van het feit dat het direct hieraan gerelateerde aantal verpleegdagen
in de intermediaire productie wel, en in de finale productie geen rol speelt.

Ad 4. Technologische ontwikkeling

In het model met de finale productie is geen sprake van technologische ontwikkeling. Dit is
de resultante van een negatieve technologische ontwikkeling in termen van verrichtingen en
een positieve technologische ontwikkeling in de behandelwijze. Het model met de interme-
diaire productie laat een duidelijk negatieve technologische ontwikkeling zien. Dit is het
gevolg van steeds complexere verrichtingen en steeds zorgintensievere verpleegdagen als
gevolg van een dalende verpleegduur. De technologische ontwikkelingen hebben dus geen
kostenbesparend effect, maar eerder het tegenovergestelde.

8.6 Resultaten uit ander onderzoek

8.6.1 Productiviteitsontwikkelingen in de tijd

In de bespreking van de resultaten is gewag gemaakt van de productiviteitsontwikkeling in de
tijd. Ook in andere studies zijn deze ontwikkelingen in de ziekenhuissector bestudeerd, zoals
de eerdere studies van het SCP, waaronder het vierjaarlijkse Memorandum (bv. SCP 1998a),
en de jaarlijkse Sociale en Culturele Verkenningen (bv. SCP 1998b) en de studies van het Nzi
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(Gezondheidszorg in Tel, GiT 4 en 5). Gezien het belang van dit soort onderzoek voor
bijvoorbeeld het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsidieerde
sector (g+g-sector) en voor het toepassen van efficiëntiekortingen in de zorgsector, is het
zinvol om hier nader op in te gaan.  In het kader van het ramen van de kosten van de9

gezondheidszorg in de komende periode is door het ministerie van VWS een conferentie
georganiseerd waarbij de ramingen van instituten als CPB, NZi, RIVM en SCP uitgebreid
onder de loep genomen zijn en met elkaar vergeleken (zie VWS 1998). Ook in de onder-
havige studie wordt een aantal productiviteitsontwikkelingen geschetst, zoals de globale
productiviteitsmaat in hoofdstuk 6 en de ontwikkelingen in dit hoofdstuk. Deze ontwikke-
lingen wijken af van eerdergenoemde studies. Het is dan ook zeker van belang de verschillen
onder de loep te nemen. Hierbij is het geenszins de bedoeling alle verschillen in definities,
begrippen en methoden uitvoerig te behandelen. Verder is het ook geenszins de bedoeling om
'het gelijk' van de één of ander vast te stellen, maar eerder om duidelijk te maken hoe
belangrijk het is allerlei verschillende keuzes ten aanzien van definities en methoden heel
duidelijk te expliciteren
De navolgende bespreking heeft plaats aan de hand van de volgende vier vragen.
- Hoe wordt het volume van de productie vastgesteld?
- Hoe wordt het volume van de ingezette middelen vastgesteld?
- Met welk oogmerk wordt de productiviteitsontwikkeling weergegeven?
- Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd?

Bij de berekening van het productievolume gaat het om de vraag welke productindicatoren
worden gehanteerd en of er expliciet rekening wordt gehouden met ontwikkeling in de
zorgintensiteit ofwel de zorgzwaarte van de patiënten en de kwaliteit van de dienstverlening.
Afhankelijk van het te berekenen productiviteitscijfer kunnen verschillende volumes van
ingezette middelen worden berekend, zoals het personeelsvolume, het totale volume van de
ingezette middelen en het volume van de variabele inzet van middelen (personeel en
materiaal). Bij de bepaling van het personeelsvolume is het voorts van belang of er wel of
geen rekening gehouden wordt met een veranderende samenstelling van het personeel qua
leeftijd en opleiding.

In deze paragraaf worden de resultaten van een aantal onderzoeken naast elkaar gezet. Het
gaat om de uitkomsten van eerder SCP-onderzoek gerapporteerd in de Sociale en Culturele
Verkenningen 1998 (SCP 1998b, aangeduid als SCV), van de studies Gezondheidszorg in Tel
4 en 5 van het NZi (aangeduid als GiT) , de resultaten uit hoofdstuk 6 (SCP-globaal) van10

deze studie en de verfijndere resultaten uit dit hoofdstuk (SCP-fijn). De vergelijking is
gebaseerd op een aantal tentatieve berekeningen. In de verschillende studies wordt van
verschillende presentaties uitgegaan. Eerst moeten de resultaten worden vertaald naar één
soort cijfers met één basisjaar. Hier is gekozen voor een presentatie van indexcijfers met 1985
als basisjaar en als eindjaar 1995. De resultaten uit hoofdstuk 6 zijn gebaseerd op micro-
gegevens, te weten gemiddelden per ziekenhuis. De andere studies gaan echter uit van
macrogegevens over de gehele sector. Daarom zijn de berekeningen uit hoofdstuk 6 nogmaals
uitgevoerd op basis van gegevens voor de gehele sector. De uitkomsten van deze berekeningen
zullen in deze paragraaf worden bestudeerd en zijn weergegeven als de globale analyse.

Bij het vergelijken van de verschillende studies blijken vooral verschillen in definities een rol
te spelen. Het gaat daarbij om de invulling van productie en van ingezette middelen. De
productie exclusief zorgzwaarte verwijst naar de meest elementaire meting van de productie
(ongecorrigeerde productie). In de onderhavige studie zijn hierbij twee benaderingen
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gehanteerd: via finale productie (ziektegevallen) en via intermediaire productie (verrichtingen
en verpleegdagen). De berekeningen in GiT (gecorrigeerde productie) gaan in feite uit van
intermediaire productie, terwijl de SCV meer de finale-productiebenadering hanteert. In de
gecorrigeerde productiemaat is ook de zorgzwaarte verwerkt. In de onderhavige studie kan bij
de meting van de finale productie ook de zorgzwaarte worden verdisconteerd. Dit is echter
alleen mogelijk wanneer een fijne analyse wordt gehanteerd. Om het overzicht van de
verschillende definities te kunnen bewaren, worden in tabel 8.30 de productindicatoren
gepresenteerd die in de verschillende studies worden gehanteerd.

Tabel 8.30 Productie voor algemene en academische ziekenhuizen

intermediaire productie zorgzwaarte)  finale productie (incl. zorgzwaarte)
finale productie (excl.

GiT verpleegdagen, patiënten, verpleegdagen –
  intensiteit

verrichtingen,

SCV – patiënten, 1ste polibezoeken patiënten, 1ste polibezoeken, kosten
per leeftijdsgroep

SCP-globaal verpleegdagen, patiënten, onderzoek –
verrichtingen,

onderzoek

SCP-fijn verpleegdagen, – patiënten, onderzoek, zorgzwaarte
verrichtingen,

onderzoek
Bron: NZi; SCP

Het volume van de inzet van middelen wordt opgebouwd uit het volume van personele en
niet-personele middelen, waarbij de niet-personele middelen in sommige studies nog
onderscheiden worden in verbruik (materiaal) en kapitaal. In tabel 8.31 wordt een overzicht
gegeven van de indicatoren voor de inzet van middelen in de besproken studies.

Tabel 8.31 Ingezette middelen voor algemene en academische ziekenhuizen

personeelsvolume volume verbruik (materiaal) volume kapitaala b

GiT  fte's ziekenhuissector kapitaallastenmodel
prijsindex materiaal

SCV fte's prijsindex gezinsconsumptie prijsindex gezinsconsumptiec

SCP-globaal fte's + samenstelling ziekenhuissector prijsindex kapitaal ziekenhuissector
prijsindex materiaal

SCP-fijn fte's + samenstelling ziekenhuissector prijsindex kapitaal ziekenhuissector
prijsindex materiaal

In alle gevallen wordt gebruikgemaakt van de materiële kosten, gedefleerd met de prijsindex in tabel 8.31.a

In alle gevallen wordt gebruikgemaakt van de kapitaalkosten, gedefleerd met de prijsindex in tabel 8.31.b

Bij arbeidsproductiviteit personeelssterkte (gecorrigeerd voor ADV); bij totale productiviteit personeelskosten/c

contractloonindex.

Bron: NZi; SCP
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De ontwikkelingen van de grootheden zoals deze in de verschillende studies worden
gehanteerd, zijn weergegeven in tabel 8.32. Weergegeven worden de ontwikkelingen in de
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intermediaire productie en de finale productie met en zonder zorgzwaartecorrectie, en de
ontwikkelingen in het personeelsvolume en het totale volume van de ingezette middelen.

Tabel 8.32 Productie en ingezette middelen 1995 voor algemene en academische ziekenhuizen (in indexcijfers,
1985 = 100)

intermediaire finale productie  finale productie personeels- volume ingezette
productie  (excl. (incl. volume middelen

zorgzwaarte) zorgzwaarte) (incl. kapitaal) 

GiT  120 100 – 102 110a

SCV – 116 121 103 128b

SCP-globaal 114 116 – 105 114
SCP-fijn 106 – 117 105 114c

In Gezondheidszorg in Tel 5 is uitgegaan van de personeelssterkte zonder correctie voor samenstellings- ena

kwaliteitsontwikkelingen. In de berekeningen in GIT 4 was dit nog wel het geval. Om aan te sluiten bij de
laatste versie is hier de correctie niet opgenomen.
Hier: gecorrigeerde personeelssterkte in plaats van personeelsvolume. Het indexcijfer voor hetb

personeelsvolume in 1995 bedraagt 118.
In de berekening van het productievolume is de zorgzwaarte opgenomen, door middel van weging van dec

verschillende patiëntengroepen, en door de casemix-index en het aantal topklinische operaties per opname.

Bron: NZi; SCP

Tabel 8.32 geeft aan dat er op verschillende punten aanzienlijke verschillen bestaan tussen de
verschillende studies. 
Op het gebied van de productie ontstaan allereerst verschillen door de keuze voor finale of
intermediaire productie. In GiT is een intermediaire-productiemaat opgenomen. Deze is
afgeleid uit de finale productie, gemeten als het aantal patiënten en verpleegdagen, gebaseerd
op de zogenoemde intensivering. De intensivering weerspiegelt de ontwikkelingen in het
aantal verrichtingen per opname en per eerste polibezoek. Hierdoor wordt in feite de productie
gemeten als het aantal verrichtingen en verpleegdagen, wat een intermediaire-productie-
benadering weerspiegelt. Tevens wordt bij de verpleegdagen (en dagopnamen) ook rekening
gehouden met intensivering. Deze weerspiegelt de verkorting van de verpleegduur en de
toename van het aandeel ouderen in de klinische verpleging. Immers, zowel door verkorting
van de verpleegduur als door een toenemend aantal ouderen is er per verpleegdag intensievere
zorg vereist. 
In de SCV-berekeningen wordt alleen de finale benadering gehanteerd. Het ongecorrigeerde
productievolume wordt vastgesteld aan de hand van het aantal opnamen en eerste poli-
bezoeken. Door een relatief zwaar gewicht van de eerste polibezoeken en de forse toename
hiervan, loopt bij deze berekeningen het productievolume sterker op dan bij de (finale) GiT-
benadering.  De SCV-berekeningen houden bij het gecorrigeerde finale-productievolume bij11

de opnamen rekening met ontwikkelingen in zorgzwaarte door leeftijdsspecifieke kosten per
opname te berekenen.  Ook hier wordt dus impliciet rekening gehouden met het aantal12

verrichtingen per opname. 
De intermediaire-productiebenadering in SCP-globaal en SCP-fijn zijn gebaseerd op verpleeg-
dagen en verrichtingen.  Hierbij is niet gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de zorgzwaarte.13

De ontwikkelingen in de globale productiemaat komen hoger uit dan in de fijne productie-
maat, doordat in de fijne berekeningen rekening gehouden is met het type ziekenhuis. Met
name bij de ontwikkelingen van onderzoek heeft dit onderscheid een groot effect op de
resultaten. De finale productie bij SCP-globaal wordt gemeten door middel van ziektegevallen
(dagopnamen en ontslagen patiënten) en onderzoek, zonder rekening te houden met zorg-
zwaarteverschillen.  De finale-productiemaat bij SCP-fijn houdt wel rekening met14
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zorgzwaarte. Het aantal ontslagen patiënten is daar in zorgzwaartegroepen verdeeld en de
marginale kosten per product zijn gehanteerd als gewichten in de berekening van het
productievolume.  Daarnaast zijn de casemix-index en het aantal topklinische operaties per15

opname ook in de productiemaat verwerkt. De groei van de gecorrigeerde (finale) productie
komt lager uit dan bij de resultaten van de SCV, doordat een geheel andere methode van
zorgzwaartecorrectie is gehanteerd. 
De GiT-index voor de groei van het ongecorrigeerde finale-productievolume (100) is lager
dan die van de finale-productie-index in de globale SCP-benadering (116). Dit verschil is toe
te wijzen aan twee factoren. Ten eerste daalt de productie in de GiT-berekeningen door een
dalend aantal verpleegdagen, wat in de finale-productiebenadering van het SCP geen rol
speelt. Daarnaast is in de GiT-berekeningen geen rekening gehouden met de omvang van het
onderzoek in ziekenhuizen. Het stijgende verloop van deze productindicator veroorzaakt een
forse toename in de productie. Het verschil tussen de SCV-benadering en de finale-productie-
benadering in de onderhavige studie is dat in de SCV ook rekening gehouden is met de
polibezoeken, maar niet met de omvang van onderzoek. De ontwikkelingen van beide
productindicatoren zijn ongeveer even groot, zodat de ongecorrigeerde finale productie in
SCV en SCP-globaal op dezelfde groeivoet uitkomt.

Bij de inzet van middelen, zo blijkt uit tabellen 8.31 en 8.32, is er een groot verschil in aanpak
tussen de verschillende onderzoeken. In het GiT- en het SCV-onderzoek wordt bij de
berekening van de arbeidsvolume uitgegaan van de voor arbeidsduurverkorting gecorrigeerde
personeelssterkte. Hierbij wordt geen rekening gehouden met verschuivingen in de samen-
stelling van de kwaliteit van het personeel. Bij de berekening van de arbeidsproductiviteit
wordt beoogd een inzicht in de loonruimte te krijgen. Corrigeren voor samenstellingseffecten
ligt dan niet voor de hand. 
Op het gebied van de ontwikkelingen in de inzet van middelen zijn er geen verschillen tussen
de berekeningen gebaseerd op deze studie (SCP-globaal en SCP-fijn). Het samenstellings-
effect speelt in deze studie bij de berekening van het arbeidsvolume wel een rol, doordat drie
verschillende groepen personeel worden onderscheiden (verplegend, paramedisch en overig
personeel). Verschuivingen tussen deze groepen worden in SCP-globaal en SCP-fijn in het
personeelsvolume verdisconteerd. 
De berekening van de totale inzet van middelen in GiT is gebaseerd op het vorenstaande
personeelsvolume, het volume van verbruik (materiaal) en het volume van kapitaal. Het
volume van verbruik wordt berekend door de materiële kosten te defleren met een prijsindex
samengesteld op basis van de CBS-prijsindices voor specifieke componenten van materiaal.
Dit is gedaan op dezelfde manier als in de onderhavige studie (zie § 5.5.2). In de SCV wordt
voor het bepalen van het volume van de inzet van materiaal niet een specifieke prijsindex
gehanteerd, maar de prijsindex van de gezinsconsumptie. Opvallend is ook het verschil in
benadering ten aanzien van de inzet van kapitaal (niet in de tabel). In GiT worden de prijs en
het volume van kapitaal afgeleid van de vervangingsinvesteringen, rentestanden en
uitbreidingsinvesteringen door middel van het zogenoemde Kapitaallastenmodel (GiT 5: 20).
Hiermee worden prijs- en volumeontwikkelingen uiteengerafeld. In de onderhavige studie is
het volume van kapitaal gerelateerd aan capaciteiten, zoals het aantal operatiekamers en
bedden. Op soortgelijke wijze als bij GiT worden prijs en volume dan uit elkaar gehaald. In de
SCV-studie worden de kapitaallasten als deel van de niet-loonkosten gedefleerd met het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Dit wijkt wezenlijk af van de twee vergelijkbare
methoden, die in GiT en in deze studie worden gehanteerd. 
Vorengenoemde verschillen leiden uiteraard ook tot verschillen in de vaststelling van het
totale volume van de ingezette middelen. Soms compenseren bepaalde verschillen elkaar,
zodat het één en ander minder ernstig lijkt dan het in feite is. Hierbij dient te worden aange-
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tekend dat dit niet het gevolg is van een systematisch verschillende aanpak. De totale inzet
van middelen bij de SCV wijkt echter door methodische verschillen wel sterk af van de beide
andere methoden.

Een belangrijk verschil tussen de benaderingen uit de onderhavige studie en de overige
analyses is dat er rekening gehouden wordt met de omvang van het onderzoek dat in de
ziekenhuizen plaatsvindt. In de meeste studies wordt hieraan geen aandacht geschonken,
terwijl de omvang hiervan, zoals in de onderhavige studie is berekend, fors is gegroeid.

De consequenties van het vorenstaande komen tot uitdrukking in tabel 8.33. Hierin zijn de
verschillende productiviteitsontwikkelingen volgens de verschillende onderzoeken weer-
gegeven.16

Tabel 8.33 Productiviteit algemene en academische ziekenhuizen, 1995 (in indexcijfers, 1985 = 100)

arbeidsproductiviteit totale productiviteit 

intermediai  finale intermediai
re finale productie productie re finale productie  finale

productie (excl. (incl. productie (excl. productie (incl.
zorgzwaarte) zorgzwaarte) zorgzwaarte) zorgzwaarte)

GiT 4 117 98 – 109 91 –
SCV – 112 117 – 90 95
SCP-globaal 108 110 – 100 102 –
SCP-fijn 101 – 111 93 – 103
Bron: NZi; SCP

Uit tabel 8.33 blijkt dat de arbeidsproductiviteit uitgaande van de intermediaire productie in
deze studie het kleinst is (SCP-fijn). De arbeidsproductiviteit bij intermediaire productie die in
GiT is berekend ligt veel hoger dan die bij de beide berekeningen uit de onderhavige studie,
omdat daarbij de intensiteit van de zorg ook is verdisconteerd. Bij de finale productie
exclusief zorgzwaarte is er bij de berekeningen van GiT sprake van een productiviteitsdaling.
Dit is het gevolg van het opnemen van verpleegdagen in de productiemaat. De SCV en de
globale berekeningen in de onderhavige studie sporen redelijk met elkaar. De productiviteit
bij de finale productie inclusief zorgzwaarte is, zoals verwacht, zowel bij de SCV als bij SCP-
fijn groter dan die bij de finale productie exclusief zorgzwaarte. De zorgzwaartecorrectie
levert een bijdrage van 5% (SCV) tot 10% (SCP-fijn) aan de productiviteit, afhankelijk van de
methode van correctie (kosten per leeftijdsgroep bij de SCV, en patiëntengroepen, casemix-
index en topklinische operaties per opname bij SCP-fijn). 
De totale productiviteit is in alle gevallen lager dan de arbeidsproductiviteit, doordat de inzet
van personeel minder snel toeneemt dan de totale inzet van middelen. Met name bij de SCV
zijn de verschillen dramatisch: de forse productiviteitsstijgingen (12% en 17%) slaan hier
zelfs om in productiviteitsdalingen. Deze daling komt geheel voor rekening van de extreme
toename van de inzet van middelen zoals deze in de SCV zijn berekend (zie tabel 8.32). Ook
bij de intermediaire-productiebenadering uit de onderhavige studie wordt een forse producti-
viteitsdaling geconstateerd. Hier was ook de arbeidsproductiviteit al laag, en komen de
ontwikkelingen op het conto van een lager productietoename.
 
De conclusie op grond van het voorgaande moet zijn dat de verschillende gepubliceerde
productiviteitscijfers een verwarrend beeld te zien geven. De verschillen zijn substantieel en
niet louter tot nuanceringen terug te voeren, maar zijn grotendeels het gevolg van sterk



323

uiteenlopende concepten. Het is daarom van belang om te trachten enige uniformiteit in
aanpak na te streven. In het navolgende wordt een voorstel gedaan om deze uniformiteit te
bewerkstelligen.
Hierbij is het van belang rekening te houden met het oogmerk van productiviteitscijfers. Zo
worden productiviteitscijfers voor drie doeleinden aangewend, te weten kostenraming,
efficiëntiekortingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Bij de kostenraming gaat het om een vertaling van het gebruik of de productie in termen van
kosten. Dit speelt met name een rol bij het ramen van kostenontwikkelingen in de toekomst.
Demografische voorspellingen en epidemiologische trends zijn hier het uitgangspunt. Deze
ontwikkelingen worden dan ook weergegeven in aantallen patiënten, ziektegevallen en
dergelijke. Het ligt dan ook voor de hand bij de vertaling naar kosten uit te gaan van het
concept van de finale productie. Door een goede desaggregatie van ziektegevallen of het
hanteren van een casemix-index kan dan ook expliciet rekening worden gehouden met
ontwikkelingen in de zorgzwaarte. Verpleegdagen dienen in deze optiek dan ook geen deel uit
te maken van de productie. 
Het meten van de productie via verrichtingen en verpleegdagen is in deze context omslachtig.
De ontwikkeling in het aantal ziektegevallen zou dan ook eerst moeten worden vertaald naar
de ontwikkelingen van verschillende verrichtingen. Ook ontstaan dan nog complicaties,
doordat met de zorgintensiteit geen rekening is gehouden. In dit hoofdstuk is al meermalen
aangegeven wat de relatie is tussen opnameduur en de kosten van een verpleegdag. Dit soort
relaties zouden ook nog eens afzonderlijk dienen te worden verwerkt.

In het recente verleden is in het kader van ombuigingen meermaals gebruikgemaakt van het
instrument van efficiëntiekortingen. Hierbij werden generieke kortingen aan instellingen
opgelegd welke zouden moeten worden opgevangen door verbetering van de efficiëntie. Dit
laatste is een typisch instrument, omdat efficiëntie een relatief begrip is. Voor efficiënte
instellingen kan een dergelijke generieke korting alleen maar leiden tot een inkrimping van
de productie. Meer voor de hand ligt het om eventuele kortingen samen te laten vallen met de
technologische ontwikkeling. Hiervan hebben we overigens vastgesteld dat deze nihil is. De
overheid kan daarentegen wel trachten de gemiddelde efficiëntie te verbeteren door een
systeem te hanteren waarin voldoende prikkels aanwezig zijn voor een grote efficiëntie. Het
huidige systeem lijkt hier in belangrijke mate aan te voldoen. Een krappe budgettering met
een goede controle op de kwaliteit van de dienstverlening moet hiervoor borg staan. 
In deze optiek is het dus van belang te komen tot een adequate meting van de technologische
ontwikkeling. Dit kan alleen als er sprake is van een zodanige meting van de verschillende
grootheden dat niet andere ontwikkelingen ten onrechte aan de technologische ontwikkeling
worden toegerekend. Hierbij ligt een aanpak via de finale productie ook het meest voor de
hand. Door verschuivingen en intensiveringen in de verrichtingen en verpleegdagen is een
aanpak via de intermediaire productie niet wenselijk. Ook hier geldt weer het voorbeeld van
de verpleegdagen. Als de verpleegdagen als uitgangspunt worden gehanteerd, blijkt dat er
sprake is van een productiviteitsdaling, namelijk door meer ingezette middelen per verpleeg-
dag. In werkelijkheid is deze ontwikkeling gepaard gegaan met een dalende verpleegduur per
opname. Vanwege de samenhang tussen de verschillende grootheden binnen het productie-
proces is het daarom zinvoller het resultaat aan het einde van de keten te meten.
Van groot belang is ook een adequate scheiding van prijs en volume. Ontwikkelingen in de
prijzen van de ingezette middelen moeten eveneens buiten de technologische ontwikkeling
blijven. Essentieel in dit verband is de wijze waarop met de wijzigingen in de samenstelling
van de ingezette middelen wordt omgegaan. Een verschuiving van bijvoorbeeld laag- naar
hooggekwalificeerd personeel moet in de productiviteitsmaat tot uitdrukking komen. Als
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immers zou blijken dat dit extra hooggekwalificeerde personeel niet bijdraagt aan een hoger
productievolume, is de efficiëntie afgenomen. Dit moet dan in het productiviteitscijfer tot
uitdrukking worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door een verdergaande differentiatie aan te
brengen in de ingezette middelen, zoals in deze studie is gebeurd. Ook is het mogelijk, zoals
in de SCV, de loonkosten te defleren met uitsluitend de contractloonstijging. Hierdoor neemt
het volume van de ingezette middelen meer toe dan in het geval van een correctie met de
loonkosten per voltijdbaan. Het NZi hanteert in GiT deze laatste methode. De productivi-
teitsgroei komt hierdoor hoger uit. Eenzelfde argumentatie geldt ten aanzien van de inzet van
kapitaal. Zowel in deze studie als in GiT worden duidelijk pogingen ondernomen om een
correcte scheiding tussen prijs en volume aan te brengen. Het zou hier te ver voeren op deze
complexe materie nog uitgebreid in te gaan. In de SCV is gekozen voor het toepassen van een
prijsindexcijfer op de kapitaalkosten. Dit lijkt echter geen al te adequate methode om prijs en
volume te scheiden. In volgende versies zal daarom ook een aanpassing plaatsvinden. 

In het arbeidsvoorwaardenbeleid, het zogenoemde Post-Waggs-model, wordt een groei van de
arbeidsproductiviteit ingezet ter vermindering van de bijdrage van het rijk aan de arbeids-
voorwaardeontwikkeling dan wel ter vergroting van de ruimte voor loonstijging. Het is
hachelijk om productiviteitscijfers op deze manier te hanteren. De ratio achter deze opstelling
is dat bijvoorbeeld kostenbesparingen in de sfeer van personeel, door organisatorische en
technische verbeteringen weer terugvloeien naar het rijk. Dit is een negatieve prikkel tot
doelmatigheid. Immers, de besparingen komen dan niet ten goede aan de instellingen zelf.
Het is evenwel zeer de vraag of de besproken productiviteitscijfers dit soort effecten meten. 
De groei van de arbeidsproductiviteit is, zoals uit het vorenstaande duidelijk werd, sterk
afhankelijk van de wijze waarop bijvoorbeeld de productie wordt bestudeerd (finaal of
intermediair) of de manier waarop de zorgintensiteit wordt verwerkt in de meting van de
productie. Op basis van dezelfde argumenten zou ook hier de voorkeur dienen uit te gaan naar
het meten van de finale productie. Verder speelt hier eveneens het belangrijke onderscheid
tussen prijs en volume. Door een adequate scheiding van prijs en volume ontstaat ook meer
zicht op de aanpassingen in de budgetten als rechtstreeks gevolg van specifieke prijsontwik-
kelingen.
De belangrijkste aanbeveling in deze context is echter om in zijn geheel geen cijfers meer te
publiceren over de ontwikkelingen van de arbeidsproductiviteit. Het gaat hier slechts om een
partieel productiviteitscijfer. Het hanteren van de arbeidsproductiviteit voor beleidsdoeleinden
doet tekort aan de complexiteit van het productieproces. Het is bepaald niet onwaarschijnlijk
dat een groei van de arbeidsproductiviteit gepaard gaat met een daling van de kapitaalpro-
ductiviteit door het optreden van substituties (zie ook Blank 1998).

Op grond van het vorenstaande kan de volgende conclusie worden getrokken. Bij de bereke-
ning van productiviteitscijfers verdient het meten van de productie via de finale productie de
voorkeur. Tevens dient bij de ingezette middelen rekening te worden gehouden met samen-
stellingseffecten. Bij de bepaling van zowel het volume van de productie als van de ingezette
middelen moet worden getracht een zo groot mogelijke differentiatie aan te brengen. Hiermee
wordt het meeste recht gedaan aan kwaliteitsaspecten in zowel de productie als de ingezette
middelen. Verder zou het publiceren van arbeidsproductiviteitscijfers achterwege kunnen
worden gelaten. 

8.6.2 Vergelijking kostprijsberekeningen

In deze paragraaf vindt een vergelijking plaats van de kostprijzen van verschillende producten
zoals berekend in een NZi-onderzoek en in deze studie (marginale kosten). Het NZi heeft in
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zijn onderzoek Bekostiging bepaald (Vandermeulen en Van Rooij 1998) middels een uitge-
breide enquête bij een aantal ziekenhuizen de kosten per kostenplaats (operatiekamer,
röntgenafdeling, verpleegafdeling enz.) toegerekend aan verschillende specialistische functies
(interne geneeskunde, cardiologie enz.) en bijzondere functies (transplantaties, dialyses enz.).
Kosten die samenhangen met onderzoek, ontwikkeling en opleiding zijn daarbij zo veel
mogelijk afgezonderd. Aan het onderzoek werd meegewerkt door 8 academische, 8 topklini-
sche en 4 algemene ziekenhuizen. Als de kosten eenmaal zijn toegerekend aan een afdeling,
kunnen deze vervolgens worden gerelateerd aan een productiemaat, zoals het aantal verpleeg-
dagen op de verpleegafdeling. In tabel 8.34 zijn de NZi-uitkomsten geplaatst naast de resul-
taten uit deze studie. Het is duidelijk dat gegeven de verschillende invalshoeken en indelingen
in de studies, de resultaten niet direct vergelijkbaar zijn. Toch kunnen duidelijke indicaties
voor het één en ander worden afgeleid.

Tabel 8.34 Vergelijking kosten per eenheid, NZi- en SCP-onderzoek

NZi SCP

academisc topklinische algemene academisc topklinische algemene
he ziekenhuizen ziekenhuize he ziekenhuizen ziekenhuize

ziekenhuize n ziekenhuize n
n n

klinische operatie 387 407 302 593 329 262
poliklinische operatie – – – 158 72 48
artikel-18-operatie – – – 230 134 56
bijzondere verrichting – – – 230 134 56
(poliklinische) verlossing 1.084 1.514 1.182 645 164 110
röntgenonderzoek 55 61 50 562 238 196
functieonderzoek 97 61 36 – – –
fysiotherapie 44 28 27 141 47 37
laboratorium 56 45 23 1,31 0,94 0,57
IC-verpleegdag 1.681 1.170 916 320 1.170 1.043
verpleegdag 330 227 209 225 388 396
verpleegdag PAAZ – – – 209 206 146
verpleegdag
kindergeneeskunde – – – 70 211 191
dagverpleging 356 262 176 440 550 470

onderzoek – – – 374.000 573.000 560.000
Bron: Vandermeulen en van Rooij (1998); SCP (analysebestand)
 
De belangrijkste constatering uit tabel 8.34 is dat beide onderzoeken een verschillende
indeling hanteren. Zo heeft het NZi onder meer functieonderzoeken apart onderscheiden, die
in de SCP-lijst niet voorkomt. Daarentegen onderscheidt het SCP ook nog poliklinische en
artikel-18-operaties, bijzondere verrichtingen, PAAZ- en kindergeneeskundeverpleegdagen en
onderzoek. Dit betekent hoe dan ook dat kosten op een andere manier worden toegewezen aan
producten, ook voor de producten die in beide lijsten voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld de
kosten van de keuken (voeding) bij het SCP toegerekend aan een verpleegdag; bij het NZi is
dit afzonderlijk opgenomen.
De grootteordes zijn in een aantal gevallen wel redelijk vergelijkbaar. Zo kost een operatie
volgens het NZi tussen de 300 en 400 gulden. In het SCP-onderzoek kost een klinische
operatie tussen de 260 en 590 gulden. Een sessie fysiotherapie kost volgens het NZi 27 à
44 gulden, volgens deze studie tussen de 37 en 141 gulden (reactivering). Redelijk vergelijk-
baar zijn ook de kosten van een verpleegdag. In het NZi-onderzoek variëren deze tussen
209 en 330 gulden, in het SCP-onderzoek tussen 225 en 396 gulden. Hierbij moet worden
aangetekend dat de kosten van de verpleegdagen PAAZ en kindergeneeskunde in de SCP-
berekeningen lager zijn dan die van gewone verpleegdagen. Opvallend is verder dat de kosten
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van een IC-verpleegdag behalve bij de academische ziekenhuizen tamelijk goed met elkaar
sporen (ongeveer 1.000 gulden).
Grote verschillen zijn er bij een poliklinische verlossing. Bij het onderhavige onderzoek is
hier niet meer dan 110 tot 560 gulden mee gemoeid. Hierbij moet worden bedacht dat de
grootste kostenpost bij een poliklinische verlossing wordt veroorzaakt door de verpleging van
zowel moeder als kind. Deze zijn in de onderhavige studie verdisconteerd in de kosten van
een verpleegdag. Het NZi rapporteert hier kosten die variëren van 1.000 tot 1.500 gulden.
Verder bestaan er grote verschillen tussen de kosten per eenheid bij röntgenonderzoek en
laboratoriumonderzoek. Dit is in ieder geval deels te herleiden tot de samenstelling van deze
producten uit verschillende categorieën in de SCP-berekeningen.
Over het algemeen zijn de kosten per eenheid volgens het huidige onderzoek bij academische
ziekenhuizen hoger dan bij de andere typen ziekenhuis. Uitzonderingen hierop zijn in het
bijzonder de IC-dagen en onderzoek. In beide gevallen geldt dat academische ziekenhuizen
juist veel meer van deze twee 'producten' voortbrengen, zelfs in relatieve zin, dan de andere
typen ziekenhuis. Hier kunnen zich dan zogenoemde productspecifieke schaaleffecten
voordoen. Een grote productie van dit product leidt tot een aanzienlijke daling van de kosten
per eenheid.

8.6.3 Internationaal onderzoek

Onderzoek naar de doelmatigheid van ziekenhuizen kent een grote populariteit. Raadpleging
van de Journal of economic literature levert al direct al 70 titels op met betrekking tot de
doelmatigheid van ziekenhuizen. Een belangrijk deel hiervan heeft betrekking op de niet-
parametrische methode. Een beschrijving van de relevante literatuur met betrekking tot die
methode wordt gegeven in § 9.5. Hier beperkt de bespreking zich tot onderzoek op basis van
de parametrische methode.

Tabel 8.35 bevat geen uitputtende opsomming van onderzoeken naar de doelmatigheid van
ziekenhuizen. Dit zou een lange lijst worden. Daarom is hier gekozen voor de studies die de
grootste verwantschap tonen met deze studie. Volledigheidshalve zijn ook twee inmiddels
enigszins gedateerde Nederlandse onderzoeken in de lijst opgenomen.

Uit tabel 8.35 blijkt direct hoe moeilijk het is om de resultaten van verschillende onderzoeken
met elkaar te vergelijken. Verschillende onderzoeken streven verschillende doeleinden na.
Sommige onderzoeken zijn gericht op efficiënties, andere onderzoeken leggen de nadruk op
schaaleffecten of marginale kosten. Dit heeft dikwijls gevolgen voor de keuze van de
gehanteerde methode en voor de gehanteerde productindicatoren. 
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Tabel 8.35 Overzicht onderzoek doelmatigheid ziekenhuizen op basis van parametrische methode

methode meting n efficiëntie
schaaleffecte

Van Aert (1977) kostenfunctie opnamen, verpleegdagen, 0,93 niet
faciliteitenindex beschikbaar

Van Montfort (1980) productiefunctie opnamen, verpleegdagen, niet
opleiding 1,04 beschikbaar

Cowing en Holtman kostenfunctie soorten verpleegdagen, EHBO- 1,08 niet
(1983) bezoeken beschikbaar
Jensen en Morrisey productiefunctie opnamen, casemix niet niet
(1986) beschikbaar beschikbaar
Granneman et al. (1986) kostenfunctie soorten verpleegdagen, niet niet

polibezoeken, EHBO- beschikbaar beschikbaar
bezoeken, soorten ontslagen
patiënten, casemix

Eakin en Kniesner schaduwkostenfun soorten opnamen, 0,74 0,95
(1988) ctie verpleegduur, bezettingsgraad

a

Gaynor en Anderson kostenfunctie opnamen, polibezoeken, niet
(1993) casemix 0,92 beschikbaar
Zuckerman et al. (1994) grenskostenfunctie soorten opnamen, soorten niet 0,81-0,87

verpleegdagen, polibezoeken beschikbaar
Vitaliano en Toren grenskostenfunctie verpleegdagen, EHBO- 0,89 0,82
(1996) bezoeken, polibezoeken,

bezettingsgraad, casemix,
technologie-index

Webster et al. (1997) grenskostenfunctie soorten verpleegdagen, EHBO- niet 0,87-0,91
bezoeken, diensten aan derden beschikbaar

Dor et al. (1997) schaduwkostenfun verpleegdagen, verpleegduur, 1,12 –
ctie casemix

Alleen allocatieve efficiënties.a

Bij het gebruik van een grenskostenfunctie ligt de nadruk op de meting van de economische
efficiëntie, bij de schaduwkostenfunctie alleen op de allocatieve efficiëntie of de voorkeuren
voor bepaalde ingezette middelen (input preference, zie ook § 3.3). Bij een gemiddelde
kostenfunctie heeft dikwijls de inhoudelijke kant, bijvoorbeeld de marginale kosten van
producten, de voorkeur. Belangrijk is dan vooral dat de producten goed gedefinieerd zijn. De
ingewikkelder schattingstechnieken bij de grens- en schaduwkostenfunctie laten dikwijls een
uitgebreide specificatie van de productie niet toe.

Bij de meting van de productie van ziekenhuizen wordt ook een veelheid van aanpakken
aangetroffen. Opvallend is dat in veel onderzoeken het met de strikte scheiding van finale en
intermediaire productie, zoals in deze studie toegepast, niet zo nauw wordt genomen. Dikwijls
wordt een combinatie van opnamen en verpleegdagen gevonden. Met andere woorden,
kenmerken van het productieproces die een verklaring zouden kunnen vormen voor
inefficiënties, worden hierdoor weggedefinieerd. Tevens zijn de kosten die aan een bepaalde
patiëntencategorie worden toegerekend niet zuiver, omdat de met de verpleging samen-
hangende kosten al in een andere indicator, namelijk verpleegdagen, tot uitdrukking komen.
Eakin en Kniesner (1988) zijn de enigen die ook expliciet melding maken van het hier
gehanteerde onderscheid en consequent de productie in termen van behandelde ziektegevallen
meten. Ook in Van Aert (1977) worden de kosten per opname en de kosten per verpleegdag
apart onderscheiden. Van Montfort (1980) hanteert eveneens het onderscheid tussen finale en
intermediaire productie.
Veel onderzoekers maken ook gebruik van én of andere casemix, gebaseerd op registraties
door zorgkoepels. Bij Vitaliano en Toren (1996) wordt ook expliciet gebruikgemaakt van een
technologie-index. Deze is veel uitgebreider dan de in deze studie gebruikte, en bevat ook
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gegevens over openhartoperaties, neurologische operaties en transplantaties. Van Aert (1977)
hanteert hiervoor een faciliteitenindex. 
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In een aantal gevallen wordt ook de bezettingsgraad opgevoerd als indicator voor de productie
(Vitaliano en Toren 1996; Eakin en Kniesner 1988). Het idee hierachter is dat de bezettings-
graad eerder een indicator is voor de onzekerheid over de productie waarmee een hospitaal
wordt geconfronteerd dan voor de mate van inefficiëntie. Gaynor en Anderson (1993)
modelleren deze onzekerheid zelfs expliciet, door een variatiecoëfficiënt met betrekking tot de
productie als verklarende variabele in de kostenfunctie op te nemen.

De studies die schaaleffecten rapporteren verschillen niet zo veel van elkaar. Van Aert (1977),
Gaynor en Anderson (1993), Vitaliano en Toren (1996) en Eakin en Kniesner (1988) melden
schaalnadelen. Cowing en Holtman (1983) en Dor et al. (1997) constateren beperkte schaal-
voordelen. Dikwijls zijn de betrouwbaarheidsmarges van dien aard dat constante schaalop-
brengsten niet uitgesloten zijn. De enige opvallende uitschieter is te vinden bij Eakin en
Kniesner (1988). Hun geschatte schaalnadelen zijn erg groot. De in deze studie geschatte
schaaleffecten wijken dus niet veel af van andere studies. Opvallend is de overeenkomst
tussen de vorm van de kostenfunctie in deze studie en die bij Van Aert. Ook hij vindt in een
bepaalde situatie een omgekeerde U-vorm (Van Aert 1977: 222).

Slechts in drie studies worden expliciet de economische efficiënties weergegeven. Opvallend
is wel de grote mate van overeenkomst tussen de studies van Zuckerman et al. (1994),
Vitaliano en Toren (1996) en onderhavige studie. Webster et al. (1997) komen hier enigszins
hoger uit. Ook de studie van Van Montfort (1980) rapporteert indices die met de efficiëntie te
maken hebben. Helaas wordt daar uitsluitend een globale frequentieverdeling weergegeven.

8.7 Conclusies

Dit hoofdstuk bevat de schattingsresultaten van een parametrische analyse van de productie-
structuur van algemene en academische ziekenhuizen. Hiervoor werden in eerste instantie
acht verschillende modellen geschat. Het onderscheid tussen de modellen had enerzijds
betrekking op de definitie van productie, anderzijds op het economische gedrag en de
economische randvoorwaarden. Eerst werden deze modellen toegepast op de algemene
ziekenhuizen. In het definitieve model werden ook de academische ziekenhuizen betrokken en
werden kwaliteitsaanpassingen geïmplementeerd.
Bij de definitie van productie werd een onderscheid gemaakt tussen finale en intermediaire
productie. Finale productie verwijst naar het aantal behandelde ziektegevallen, intermediaire
productie naar het aantal verrichtingen (laboratoriumonderzoeken, operaties) en verpleeg-
dagen.
Ten aanzien van de economische context werd een onderscheid gemaakt tussen kostenmini-
malisatie bij gegeven productie of gegeven opbrengst en opbrengstmaximalisatie bij gegeven
ingezette middelen of gegeven kosten.
De te verklaren grootheid bestond uit de variabele kosten of de variabele opbrengst. Dat wil
zeggen, in alle analyses werd een deel van de ingezette middelen of de productie als vast
verondersteld. Ziekenhuizen hebben hier op korte termijn geen invloed op, zoals op de inzet
van kapitaal.
Uit de schattingsresultaten blijkt dat ziekenhuizen primair als kostenminimaliseerders
opereren. Zij reageren op wijzigingen in de prijs van de ingezette middelen. Als de prijs van
een ingezet middel stijgt, tracht het ziekenhuis door verschuivingen in de samenstelling van
de ingezette middelen een deel van de hiermee gepaarde gaande groei van de variabele kosten
te vermijden. Ook reageert een ziekenhuis op veranderingen in de productprijzen. Als de
productprijs van een bepaalde soort ziektegevallen toeneemt, zal het ziekenhuis op dit gebied
minder produceren. Hierdoor wordt het vastgestelde budget gehaald tegen minder variabele
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kosten. Vanuit het oogpunt van kostenminimalisatie is er dus sprake van patiëntenselectie.
Ziekenhuizen streven niet naar een maximalisatie van de opbrengst. Zoals hiervoor aange-
geven, bestaat bij een stijging van een productprijs bij ziekenhuizen een voorkeur om dan juist
meer van een ander product voort te brengen. Dit duidt er des te meer op dat een ziekenhuis
het budget echt als een randvoorwaarde ziet en niet zoals werd verondersteld, tracht deze te
overschrijden om voor een volgend jaar een hogere claim in te dienen.
Deze resultaten gelden ten aanzien van zowel de modellen met finale productie als de
modellen met intermediaire productie.

Doordat in het voorkeursmodel de productprijzen geen rol spelen, konden ook de academische
ziekenhuizen in het onderzoek worden meegenomen. Uit een vergelijking van de resultaten
van analyses met en zonder de academische ziekenhuizen blijkt dat algemene en academische
ziekenhuizen qua productiestructuur goed met elkaar te vergelijken zijn. Dit neemt niet weg
dat er grote verschillen bestaan tussen beide typen ziekenhuizen. Zo behandelen academische
ziekenhuizen veel meer (ernstige) patiënten dan algemene, doen zij relatief veel meer aan
onderzoek en hebben zij relatief veel meer kapitaal. Dit komt dan ook tot uitdrukking in de
relatief lage kostprijs van de producten met een typisch academisch karakter, zoals onderzoek
en topklinische operaties.

Op basis van het voorgaande werden uiteindelijk twee definitieve modellen gekozen en verder
uitgewerkt. Het gaat in beide gevallen om een kostenmodel bij gegeven productie. In het ene
model staat de finale productie, in het andere model staat de intermediaire productie centraal. 
Uit de schattingsresultaten blijkt dat er nagenoeg geen schaaleffecten zijn. Dat wil zeggen dat
een verandering van de productie niet leidt tot een noemenswaardige verandering van de
gemiddelde kosten per eenheid product. Dit geldt in het bijzonder voor de modellen waarin
van de finale productie werd uitgegaan. Bij de omzetting van verrichtingen en verpleegdagen
in behandeling van ziektegevallen, een soort tweede stap in het productieproces, doen zich bij
kleine ziekenhuizen schaalvoordelen voor. In een groter ziekenhuis bestaat dus de neiging om
dezelfde ziektegevallen met minder verrichtingen en verpleegdagen te behandelen. 

In de twee modellen werd tevens een schatting gemaakt van de economische efficiëntie. Deze
varieert volgens de modellen van 15% tot 19%. Dit lijkt op het eerste gezicht tamelijk fors.
Het zou namelijk kunnen inhouden dat ziekenhuizen dezelfde productie kunnen realiseren
met veel minder middelen. Voor een dergelijke uitspraak is het nodig de economische
efficiënties nader te onderzoeken. In het hier besproken onderzoek werden de effecten van
25 efficiëntiekenmerken nader onderzocht. De veronderstelling bleek toen geheel onjuist te
zijn.
Verreweg de belangrijkste oorzaak van de verschillen in economische efficiënties is de
samenstellingsprijs van personeel. Een relatief hoogopgeleid en ervaren personeelsbestand
leidt tot hogere samenstellingsprijzen en volgens de resultaten hier dus tot een lage econo-
mische efficiëntie. Vanuit het oogpunt van productiviteit maakt dit personeel zijn salaris niet
waar. Beleidsmatig is het onduidelijk hoe dit resultaat geïnterpreteerd dient te worden. Hoge
samenstellingsprijzen kunnen duiden op een hoge kwaliteit van dienstverlening, maar ook op
bijvoorbeeld een goede werksfeer en daardoor een gering personeelsverloop. Door ontslag-
bescherming is het tevens dikwijls moeilijk om duurder personeel kwijt te raken, afgezien nog
van de sociale onrechtvaardigheid. Het is echter niet uitgesloten dat hier toch ook sprake is
van 'vermijdbare' inefficiënties en dat sommige taken in een ziekenhuis ook door goedkopere
krachten kunnen worden uitgevoerd. Bij de werving van personeel zou hiermee meer
rekening kunnen worden gehouden.
Andere belangrijke factoren in de analyse zijn het aandeel consulenten, de beheersvorm, de
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concentratiegraad, de samenwerking met andere instellingen, de voltijdfactor (van overig
personeel), het ziekteverzuim en het aantal specialisten in opleiding. Hoe groter het aandeel
consulenten, hoe minder efficiënt het ziekenhuis blijkt te zijn. Stichtingen, zoals de meeste
ziekenhuizen zijn, blijken minder efficiënt te zijn. Dit heeft waarschijnlijk te maken met rege-
lingen ten aanzien van pensioenen en dergelijke. Een hoge concentratiegraad, dus het ont-
breken van concurrentie, bevordert de economische efficiëntie. Meer concurrentie tussen
ziekenhuizen drijft de kosten op, omdat ziekenhuizen niet via de prijzen maar via de kwaliteit
van de dienstverlening met elkaar concurreren. Samenwerking met andere instellingen heeft
een positief effect op de economische efficiëntie. Enigszins contra-intuïtief, blijkt het in dienst
hebben van een groot aantal deeltijders onder het paramedisch personeel de economische
efficiëntie te bevorderen. Dit heeft vooral te maken met de franchises in de sociale premies die
werkgevers moeten afdragen. De loonkosten voor deeltijders zijn relatief lager dan voor vol-
tijders. Een hoog ziekteverzuim gaat samen met een lage economische efficiëntie in verband
met de kosten van vervanging en dergelijke. Voor verplegend en overig personeel geldt dit
niet zozeer. Het aantal specialisten in opleiding draagt hier eveneens bij tot een hogere econo-
mische efficiëntie. Aangezien specialisten in opleiding minder financieel belang hebben bij
bepaalde verrichtingen, laten zij minder verrichtingen uitvoeren dan de overige specialisten.
Wellicht hebben zij in het algemeen wat minder de neiging een last te leggen op de facilitei-
ten van een ziekenhuis.
Soms verschillen de effecten van het finale- en het intermediaire-productiemodel. Twee
kenmerken trekken hierbij de aandacht. In het intermediaire-productiemodel hebben de
bezettingsgraad van bedden en het aandeel specialisten in loondienst beide een positief effect
op de economische efficiëntie. In het finale-productiemodel zijn beide effecten te verwaar-
lozen. Beide verschijnselen hebben waarschijnlijk dezelfde achtergrond. Zowel een hoge
bezettingsgraad van bedden als een hoog aandeel specialisten in loondienst gaat gepaard met
een langere gemiddelde ligduur voor dezelfde patiënten. Hierdoor is de zorgintensiteit per
verpleegdag lager. Met andere woorden, de inzet van middelen gemoeid met een verpleegdag
is geringer en geeft daardoor een grotere economische efficiëntie te zien. Als echter van
behandelde patiënten wordt uitgegaan, is dit effect niet zichtbaar. Een lange ligduur gaat
immers samen met een verminderd aantal behandelde patiënten. 
Verder blijkt er nog een groot aantal efficiëntiekenmerken te zijn die de economische efficiën-
tie niet of slechts in bescheiden mate beïnvloeden. Hiertussen bevindt zich een aantal opval-
lende kenmerken. Zo blijkt onder meer de invoering van de FB-systematiek in 1988 geen
effect te hebben gehad op de economische efficiëntie. In- en uitbestedingen en de aanwezig-
heid van een buitenpolikliniek hebben eveneens een verwaarloosbaar effect. Ook de reserve-
positie van een ziekenhuis heeft geen invloed op de economische efficiëntie. Dit is in tegen-
spraak met de hypothese van Breyer en Zweifel (zie § 4.3), die inhoudt dat een grotere
economische efficiëntie optreedt bij ziekenhuizen met een slechte vermogenspositie. 

Verder blijkt uit de verdeling van de economische efficiënties dat het moeilijk is om in de
buurt van het maximaal haalbare te opereren. Slechts enkele instellingen scoren op alle
genoemde efficiëntiekenmerken zo goed dat zij een efficiëntiescore tussen de 0,9 en 1 hebben,
en slechts enkele instellingen scoren op de meeste kenmerken zo slecht dat hun efficiëntie-
score lager is dan 0,75. De bulk van waarnemingen concentreert zich in de omgeving van het
gemiddelde. Veel soelaas van een grotere doelmatigheid moet dan ook niet worden verwacht.

Uit de confrontatie van de resultaten van de modellen met finale en intermediaire productie
blijkt dat de specialisten, of anders geformuleerd de behandelwijze van patiënten, weinig of
geen invloed hebben op de economische efficiëntie: de efficiëntie is in beide modellen vrijwel
even groot.
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In het finale-productiemodel blijkt er geen sprake te zijn van technische ontwikkelingen. Met
andere woorden, er doet zich geen autonome groei of daling van de kosten voor. Bij het
intermediaire-productiemodel wordt daarentegen wel een negatieve technische ontwikkeling
aangetroffen. Met andere woorden, de inzet van middelen groeit door de tijd heen onafhan-
kelijk van andere factoren zoals prijsstijgingen. Dit wordt veroorzaakt door de grotere
complexiteit en intensiteit van de verrichtingen. In het bijzonder geldt dit voor verpleegdagen.
De gemiddelde ligduur neemt door de jaren heen steeds verder af. De zorgintensiteit van een
verpleegdag neemt daardoor toe. Aan de andere kant treedt hierdoor wel een doelmatiger
behandeling op.

Uit schattingen met een model met zogenoemde kwaliteitsaanpassingen blijkt dat zieken-
huizen een voorkeur hebben voor de inzet van verplegend en overig personeel. De voorkeur
voor verplegend personeel vloeit waarschijnlijk voort uit de behoefte meer zorg aan patiënten
te bieden, de zogenoemde handen aan het bed. De voorkeur voor overig personeel moet meer
worden gezocht in public choice-theorieën. Meer staf en dergelijke verhoogt het prestige en
het aanzien van het ziekenhuismanagement. Een grotere staf betekent ook dat meer tegen-
wicht geboden kan worden aan de medisch specialisten.

Met het model kunnen ook marginale kosten van de verschillende producten worden bere-
kend. Zo bedragen de marginale kosten van een dagopname in een algemeen ziekenhuis
ongeveer 800 gulden. De hoogste marginale kosten per ziektegeval gelden bij interne
geneeskunde: 8.600 gulden. De marginale kosten van een ziektegeval nemen toe naarmate
een ziekenhuis groter is. De marginale kosten van onderzoek nemen daarentegen echter af.
Daarom zijn voor academische ziekenhuizen de marginale kosten van een ziektegeval
dikwijls het dubbele van die van een algemeen ziekenhuis, terwijl de marginale kosten van
onderzoek in een academisch ziekenhuis slechts een derde bedragen van die bij algemene
ziekenhuizen. Dit geeft aan dat het moeilijk is om de kosten van onderzoek en de behandeling
van ziektegevallen adequaat te scheiden. Bij grote ziekenhuizen wordt wellicht een te gering
deel van de kosten toegerekend aan onderzoek. De marginale kosten voor onderzoek zijn dan
laag, en de marginale kosten van een ziektegeval worden dan hoog. Het is overigens niet
uitgesloten dat er zogenoemde productspecifieke schaaleffecten optreden. Dat wil zeggen dat
een toenemende productie van een bepaald goed leidt tot een vermindering van de gemiddelde
kosten van dat product.
Volgens het intermediaire-productiemodel bedragen de marginale kosten van een eenheid
radiodiagnostiek ruim 200 gulden, van een klinische operatie 240 gulden en van een
IC-verpleegdag bijna 1.000 gulden. Dit zijn een paar voorbeelden van de berekende marginale
kosten. Ook hier geldt dat de marginale kosten van een ziektegeval bij de academische
ziekenhuizen aanzienlijk hoger zijn dan bij de algemene ziekenhuizen. Opvallend is ook dat
hier de marginale kosten van een eenheid onderzoek lager zijn dan in het finale-productie-
model. Een deel van de kosten van wetenschappelijk onderzoek is dan ook terug te voeren op
extra verrichtingen die bij patiënten plaatshebben. 

De uitkomsten van deze studie zijn in een tijdsperspectief geplaatst en vergeleken met
landelijke productiviteitscijfers uit andere studies. In het recente verleden hebben het NZi
(Gezondheidszorg in Tel) en het SCP (Sociale en Culturele Verkenningen)
productiviteitscijfers op dit niveau gepubliceerd over de ziekenhuissector. Dit soort cijfers
spelen een belangrijke rol onder andere bij het ramen van kosten, het arbeidsvoorwaarde-
beleid en ombuigingen middels efficiëntiekortingen.
De conclusie op grond van deze vergelijking is dat de verschillende gepubliceerde producti-
viteitscijfers een verwarrend beeld te zien geven. De verschillen zijn substantieel en niet
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louter tot nuanceringen terug te voeren, maar zijn grotendeels het gevolg van sterk uiteen-
lopende concepten. Het is daarom van belang om te trachten enige uniformiteit in aanpak na
te streven. Bij de berekening van productiviteitscijfers verdient het meten van de productie via
het aantal ziektegevallen de voorkeur boven het meten via het aantal verrichtingen en
verpleegdagen. De ingewikkelde samenhang tussen verrichtingen en behandelingen wordt
hiermee het meeste recht gedaan. Tevens dient bij de ingezette middelen rekening te worden
gehouden met de samenstelling van die middelen. Aangepaste eisen bijvoorbeeld ten aanzien
van de bouw van het ziekenhuis of van het opleidingsniveau van het personeel, moeten in het
volume van de ingezette middelen zichtbaar worden. Zowel bij de bepaling van de productie
als bij die van de ingezette middelen moet worden getracht een zo groot mogelijke differen-
tiatie aan te brengen. Verder zou het publiceren van partiële cijfers, zoals de arbeidsproduc-
tiviteitscijfers, vanwege hun partiële karakter achterwege kunnen blijven. 
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Het overgrote deel van de ziekenhuizen heeft geen of nauwelijks consulenten in dienst. Dit impliceert dat veel1

ziekenhuizen op deze variabele dus een nul scoren. Met logaritmische transformaties ontstaan dan problemen.
Als het om een klein aantal ziekenhuizen gaat, is dit probleem door een kleine technische aanpassing nog wel te
verhelpen; bij grote aantallen worden de schattingen onbetrouwbaar. Dit geldt ook voor de inbestedingen en het
aandeel specialisten in loondienst.
Voor de logaritmische transformatie zijn de variabelen eerst geschaald op hun gemiddelden in 1995. Dat wil2

zeggen dat de waarde van een variabele wordt gedeeld door het gemiddelde van die variabele over alle
ziekenhuizen in het jaar 1995. Het voordeel hiervan is dat bepaalde berekeningen aanzienlijk worden
vereenvoudigd. Sommige resultaten worden dan geïnterpreteerd in termen van het 'gemiddelde ziekenhuis' in
1995. Het 'gemiddelde ziekenhuis' is een ziekenhuis dat op alle variabelen precies de gemiddelde waarde
aanneemt. Doordat alle variabelen geschaald zijn op hun gemiddelde, heeft iedere variabele voor het
'gemiddelde ziekenhuis' een waarde 1. Na logaritmen nemen komt hier dus overal 0 uit. Sommige parameters
uit de geschatte functies zijn dan ook direct interpreteerbaar in termen van het gemiddelde ziekenhuis, zoals de
schaalelasticteit.
In het optimum wordt een toename van kapitaal precies gecompenseerd door een geringere inzet van de andere3

variabele middelen. Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, kunnen zich twee situaties voordoen. Bij een
tekort aan kapitaal leidt een groei van kapitaal tot een sterke daling van de variabele kosten. Dit uit zich in een
heel negatieve waarde voor de parameter van kapitaal in de kostenfunctie. Bij een overschot aan kapitaal geldt
het omgekeerde. Dit uit zich in een positieve waarde voor deze parameter, zoals hier het geval is.
Uit nadere berekeningen valt af te leiden dat het kapitaaloverschot niet uitsluitend voor het 'gemiddelde4

ziekenhuis' geldt, maar voor nagenoeg alle ziekenhuizen.
Dit model bevat ook nog vergelijkingen voor de kostenaandelen. Deze zijn vanwege de overvloed aan cijfers5

hier weggelaten.
Het gaat hier om een zogenoemde J-test (Davidson en MacKinnon 1981). Met deze test kunnen zogenoemde6

niet-geneste modellen worden getoetst ten opzichte van elkaar. Deze toets heeft een P -verdeling. In beide2

gevallen moest de nulhypothese dat het ene model geen extra informatie voor het andere model bevat, worden
verworpen. 
Door de bijdrage van de efficiëntiefactoren aan de kosten weg te laten uit de kostenfunctie kan opnieuw een7

'verklaarde variantie' worden berekend. De verhouding tussen de 'oude' en de 'nieuwe' verklaarde variantie
bedraagt 11%. 
Bij een gemiddelde bezettingstijd van de verloskamer van 12 uur per verlossing bedraagt de bezettingsgraad8

gemiddeld 40%; bij een gemiddelde bezettingstijd van 6 uur daalt dit zelfs naar 20%.
In 1995 heeft het ministerie van VWS een evaluatie van productiviteitsontwikkelingen in de g+g-sector laten9

uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Deze opdracht is uitgevoerd door VB Advies
Management Consultants (Michael et al. 1995), die zich beperken tot een evaluatie van de ontwikkelingen van
de arbeidsproductiviteit.
Hoewel er recentere gegevens beschikbaar zijn (GiT 5, 1997), zijn de cijfers die in de bespreking gehanteerd10

zijn afkomstig uit GiT 4 (1996). Dit was noodzakelijk, omdat de gegevens over de academische ziekenhuizen
in GiT 5 niet verder teruggaan dan 1990, terwijl de analyses hier de periode 1985-1995 betreffen. De
berekeningswijze in beide rapportages is vergelijkbaar. Alleen bij de meting van het arbeidsvolume is in GiT 4
wel en in GiT 5 geen rekening gehouden met samenstellings- en kwaliteitseffecten. De visie uit de meest
recente rapportage, GiT 5, is aangehouden in de bespreking, dus het volume van personeel houdt geen rekening
met samenstellingsverschillen.
De gewichten van opnamen en eerste polibezoeken zijn vastgesteld aan de hand van het kostenbeslag van de11

kliniek en de polikliniek in 1990. Volgens berekeningen van het NZi nam de kliniek in 1990 70% van de
kosten in beslag. Het volume van opnamen en van eerste polibezoeken wordt geïndexeerd op 1990, waarna de
factoren 0,7 en 0,3 als gewichten voor (de groei van) opnamen en eerste polibezoeken wordt gehanteerd..
Deze leeftijdsspecifieke kosten per opname zijn gebaseerd op de kosten van ziekenfondsverzekerden per12

leeftijdscategorie.
Evenals bij de finale-productiebenadering zijn in de globale SCP-berekeningen de producten gewogen door13

middel van een eenvoudige regressie. Bij SCP-fijn worden echter de marginale kosten uit de fijne analyse in dit
hoofdstuk als gewichten gehanteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met het onderscheid tussen academische
en algemene ziekenhuizen. De marginale kosten verschillen immers tussen beide groepen ziekenhuizen.
De globale SCP-productiemaat wordt gevonden door de afzonderlijke producten te wegen met de kosten per14

eenheid product. deze kosten zijn verkregen door middel van een regressie van de producten op de variabel
kosten.
Hierbij zijn de marginale kosten afzonderlijk berekend voor de algemene en academische ziekenhuizen. Zie15

tabel 8.13 voor een overzicht van deze marginale kosten per product.
De productie en ingezette middelen in SCP-globaal zijn op dezelfde manier geconstrueerd als bij de globale16

productiviteitscijfers in hoofdstuk 6. Doordat in hoofdstuk 6 gemiddelden per ziekenhuis zijn gehanteerd, valt
de groei van de productiviteit wat anders uit. De in deze paragraaf gepresenteerde cijfers vallen echter binnen
de variatie die rond de gemiddelden uit hoofdstuk 6 gevonden is.

Noten
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(B8.1)

(B8.2)

Bijlage bij hoofdstuk 8

B8.1 De transcendentale logaritmische functie

Eén van de meest populaire specificaties van de kostenfunctie in de laatste twee decennia is de
transcendentale logaritmische specificatie. Deze specificatie, ook wel kort aangeduid met de
'translogfunctie', is in feite een tweede-ordebenadering van een willekeurige functie
(Christensen et al. 1973) en uitermate flexibel. In een translogkostenfunctie bijvoorbeeld zijn
verschillende afgeleide grootheden, zoals marginale kosten, kostenflexibiliteit en synergie-
effect, niet constant, maar afhankelijk van de schaal van productie. De in de translogfunctie
gehanteerde variabelen worden eerst getransformeerd ten opzichte van hun gemiddelden.
Hierdoor kunnen coëfficiënten eenvoudiger worden geïnterpreteerd. In het geval van een
translogkostenfunctie ziet deze er als volgt uit (door aanpassing van de symbolen is het
evident dat dezelfde vorm ook kan worden toegepast voor de opbrengstfunctie en voor de
indirecte varianten):

waarbij:
C = kosten
Y = product i (i = 1,..,m)i

W = prijs ingezet middel i (i = 1,..,n)i

Z = inzet van vast middel i (i = 1,..,n')i

T = trend
EE = economische-efficiëntiekenmerk i (i = 1,..,k).i

De laatste term met de economische-efficiëntiekenmerken komt alleen als enkelvoudige term
voor. Deze term geeft immers de economische efficiëntie weer. Deze wordt gedefinieerd in
termen van proportie van de kosten conform de definitie van Debreu-Farrell (zie § 3.2).

Zonder verlies van algemeenheid wordt symmetrie in de coëfficiënten verondersteld:

Voorts wordt verondersteld dat er geen sprake is van money illusion: dit wil zeggen dat een
verdubbeling van de prijzen leidt tot een verdubbeling van de kosten. De kostenfunctie is
homogeen van de graad 1 in de prijzen. Dit leidt tot de volgende zogenoemde homogeniteits-
restricties:
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(B8.3)

(B8.4)

(B8.5)

(B8.6)

(B8.7)

In een situatie waarin ingezette middelen worden bepaald door de regelgeving en er derhalve
geen substitutie mogelijk is en waarin prijzen en productie separabel zijn, kunnen ook nog de
volgende restricties worden opgelegd: 

Prijzen kunnen ook nog op andere wijzen een rol spelen in het productieproces. Prijzen
kunnen een kenmerk zijn van de productiestructuur (kwantumkortingen) of een reflectie zijn
van de kwaliteit van een ingezet middel. In dit geval dient ook nog te gelden:

Het postulaat van kostenminimalisatie leidt tot een aantal andere restricties. Door toepassing
van Shepards lemma (Shephard 1970: 169-177) kunnen van de zogenoemde kostenaandelen
vergelijkingen worden afgeleid als:

In de indirecte variant, waarin dus wordt geoptimaliseerd bij een gegeven opbrengst in plaats
van bij gegeven productie, geldt Roys identiteit:

waarbij:
S = opbrengstaandeel product jj

P = prijs van product kk

R = opbrengst.
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(B8.8)

(B8.9)

(B8.10)

(B8.11)

(B8.12)

De marginale kosten van product i zijn, gegeven de productie en de prijzen van de ingezette
middelen, gelijk aan:

De kostenflexibiliteit is, gegeven de productie en de prijzen van de ingezette middelen, gelijk
aan:

Het synergie-effect tussen product i en product j is, gegeven de productie en de prijzen van de
ingezette middelen, gelijk aan:

De Allen-substitutie-elasticiteit is gelijk aan:

De eigen prijselasticiteit en kruisprijselasticiteit van de vraag naar ingezet middel i zijn gelijk
aan:

De theoretische eisen hebben betrekking op de vorm van de geschatte functie. In para-
graaf 3.2.3 werd een uitgebreide toelichting gegeven op deze eisen (zie tabel 3.2). Het gaat
hier om de zogenoemde eisen van monotoniciteit en concaviteit dan wel convexiteit. Deze
eisen zijn na te gaan door voor ieder ziekenhuis afzonderlijk op basis van de schattings-
resultaten de kosten- of opbrengstaandelen en de substitutie-elasticiteiten te voorspellen. Voor
de monotoniciteit moet gelden dat de kosten- of opbrengstaandelen positief zijn. De concavi-
teit of convexiteit kan op twee manieren worden beoordeeld. De eerste voorwaarde is de
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zwakke voorwaarde, namelijk dat alle 'eigen' substitutie-elasticiteiten kleiner dan 0 zijn. Voor
een kostenfunctie betekent dit dat bij een hogere prijs van verplegend personeel de relatieve
inzet van verplegend personeel daalt. Dit staat bekend als 'de noodzakelijke voorwaarde'. De
tweede voorwaarde is een sterke voorwaarde, de zogenoemde voldoende voorwaarde. Hier
moeten namelijk alle berekende substitutie-elasticiteiten gezamenlijk aan een bepaalde
mathematische voorwaarde voldoen. De matrix van substitutie-elasticiteiten moet negatief of
positief semi-definiet zijn. 

Vergelijkbare specificaties zijn te hanteren voor het kostenmodel bij gegeven opbrengst, het
opbrengstmodel bij gegeven ingezette middelen en het opbrengstmodel bij gegeven kosten.
Voor een volledig overzicht zie Blank et al. (1998).
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B8.2 Schattingsresultaten, finale productie

B8.2.1 Kostenfunctie bij gegeven productie, finale productie, algemene ziekenhuizen

Tabel B8.1 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 1,59 2,79
ziektegevallen b1 0,68 0,02
personeel b2 0,27 0,01
ziektegevallen x ziektegevallen b11 –0,01 0,03
ziektegevallen x wetenschappelijk onderzoek b12 0,01 0,02
wetenschappelijk onderzoek x wetenschappelijk 0,05
onderzoek b22 0,02
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,24 0,00
prijs materiaal c4 0,31 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 0,06 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 0,01 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 –0,11 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 0,04 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch 0,05
personeel c22 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,02 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,04 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 0,05 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,08 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,08 0,02
kapitaal d1 0,11 0,02
kapitaal x kapitaal d11 –0,02 0,02
ziektegevallen x prijs verplegend personeel e11 0,00 0,00
personeel x prijs verplegend personeel e21 –0,02 0,00
ziektegevallen x prijs paramedisch personeel e12 0,01 0,00
personeel x prijs paramedisch personeel e22 0,01 0,00
ziektegevallen x prijs overig personeel e13 –0,06 0,00
personeel x prijs overig personeel e23 0,01 0,00
ziektegevallen x prijs materiaal e14 0,05 0,01
personeel x prijs materiaal e24 0,01 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 0,00 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 0,00 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,03 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,03 0,00
trend aa0 –0,08 0,14

R  kostenfunctie 0,982

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,282

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,072

R  kostenaandeel overig personeel 0,212

R  kostenaandeel materiaal 0,202

likelihood 9.760,1
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.2 Schattingsresultaten index zorgzwaarte

paramete schatting standaar
r d-

fout
patiënten groep 1 (dagopnamen) m11 0,07 0,01
ontslagen patiënten groep 2 (cardiol., allergol., plast. chir., gynaec., KNO, oog, 0,23
kaak, polikl. verl.) m12 0,02
ontslagen patiënten groep 3 (kinder, urologie, radioth., neurologie, psychiatrie en 0,18
zenuwziekten) m13 0,01
ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale 0,25 0,02
chirurgie) m14
ontslagen patiënten groep 5 (interne geneeskunde) m15 0,22 0,01
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma gastro-enterologie, klin. geriatrie, 0,05 0,00
dermatologie e.o. m16
topklinische operaties per opname m18 0,02 0,00
casemix-index m19 0,04 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel B8.3 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

parameter schatting standaardfout
samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,30 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,12 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,15 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,03 0,01
stichting a5 –0,03 0,01
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,02 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,02 0,01
FB-systematiek a9 0,00 0,01
voor een fusie a11 0,00 0,01
na een fusie a12 –0,02 0,02
voltijdfactor verplegend personeel a13 0,00 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,05 0,04
voltijdfactor overig personeel a15 –0,10 0,02
bezettingsgraad bedden a16 –0,02 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,03 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,00 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,02 0,01
ziekteverzuim a20 –0,03 0,01
uitbestedingen a21 –0,05 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 0,00 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,00 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,00 0,00
buitenpolikliniek a25 0,02 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 –0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.2.2 Kostenfunctie bij gegeven opbrengst, finale productie, algemene ziekenhuizen
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Tabel B8.4 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout

constante a0 38,69 2,95
prijs patiënten groep 1 b1 0,06 0,00
prijs patiënten groep 2 b2 –0,20 0,01
prijs patiënten groep 3 b3 –0,11 0,00
prijs patiënten groep 4 b4 –0,20 0,01
prijs patiënten groep 5 b5 –0,11 0,00
prijs patiënten groep 6 b6 –0,05 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
1 b11 –0,03 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
2 b12 0,02 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
3 b13 0,02 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
4 b14 0,00 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
5 b15 0,00 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep
6 b16 0,00 0,00
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep
2 b22 –0,10 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep
3 b23 0,03 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep
4 b24 0,02 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep
5 b25 0,05 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep
6 b26 0,01 0,00
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep
3 b33 –0,06 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep
4 b34 0,04 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep
5 b35 0,00 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep
6 b36 0,01 0,00
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep
4 b44 –0,04 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep
5 b45 0,00 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep
6 b46 0,01 0,00
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep
5 b55 –0,08 0,01
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep
6 b56 0,00 0,00
prijs patiënten groep 6 x prijs patiënten groep
6 b66 –0,02 0,00
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,22 0,00
prijs materiaal c4 0,35 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend
personeel c11 0,04 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs
verplegend personeel c12 0,04 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend
personeel c13 –0,10 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 0,01 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs
paramedisch personeel c22 0,02 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch c23 0,00 0,01
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prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,06 0,01
prijs overig personeel x prijs overig personeel c33 0,06 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,04 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 0,02 0,02
kapitaal d1 0,17 0,02
onderzoek d2 0,20 0,01
kapitaal x kapitaal d11 –0,09 0,03
kapitaal x onderzoek d12 0,01 0,03
onderzoek x onderzoek d22 0,08 0,02
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.4 Schattingsresultaten 
prijs patiënten groep 1 x prijs verplegend
personeel e11 –0,04 0,00
prijs groep 1 x prijs paramedisch personeel e12 0,00 0,00
prijs groep 1 x prijs overig personeel e13 –0,01 0,00
prijs groep 1 x prijs materiaal e14 0,05 0,00
prijs groep 2 x prijs verplegend personeel e21 –0,02 0,01
prijs groep 2 x prijs paramedisch personeel e22 –0,01 0,01
prijs groep 2 x prijs overig personeel e23 –0,02 0,01
prijs groep 2 x prijs materiaal e24 0,05 0,01
prijs groep 3 x prijs verplegend personeel e31 0,04 0,01
prijs groep 3 x prijs paramedisch personeel e32 0,02 0,01
prijs groep 3 x prijs overig personeel e33 0,05 0,01
prijs groep 3 x prijs materiaal e34 –0,10 0,01
prijs groep 4 x prijs verplegend personeel e41 –0,03 0,01
prijs groep 4 x prijs paramedisch personeel e42 0,00 0,01
prijs groep 4 x prijs overig personeel e43 0,03 0,01
prijs groep 4 x prijs materiaal e44 –0,01 0,01
prijs groep 5 x prijs verplegend personeel e51 0,03 0,01
prijs groep 5 x prijs paramedisch personeel e52 –0,01 0,01
prijs groep 5 x prijs overig personeel e53 –0,01 0,01
prijs groep 5 x prijs materiaal e54 –0,02 0,01
prijs groep 6 x prijs verplegend personeel e61 0,00 0,00
prijs groep 6 x prijs paramedisch personeel e62 0,00 0,00
prijs groep 6 x prijs overig personeel e63 0,00 0,00
prijs groep 6 x prijs materiaal e64 0,00 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 –0,03 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 0,00 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,03 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 1 g21 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 2 g22 0,00 0,01
onderzoek x prijs groep 3 g23 0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 4 g24 0,01 0,01
onderzoek x prijs groep 5 g25 0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 6 g26 –0,01 0,00
trend aa0 –1,94 0,15

R  kostenfunctie 0,982

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,292

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,072

R  kostenaandeel overig personeel 0,212

R  kostenaandeel materiaal 0,242

R  opbrengstaandeel groep 1 0,472

R  opbrengstaandeel groep 2 0,242

R  opbrengstaandeel groep 3 0,192

R  opbrengstaandeel groep 4 0,042

R  opbrengstaandeel groep 5 0,452

R  opbrengstaandeel groep 6 0,372

likelihood 22.693,8
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.5 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

parameter schatting ut
standaardfo

samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,38 0,05
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,10 0,03
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,13 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,02 0,01
stichting a5 –0,03 0,01
confessioneel a6 –0,01 0,00
concentratiegraad a7 0,02 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,01 0,01
FB-systematiek a9 –0,01 0,01
voor een fusie a11 –0,02 0,01
na een fusie a12 0,01 0,02
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,05 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,04 0,04
voltijdfactor overig personeel a15 0,02 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,02 0,03
bezettingsgraad operatiekamers a17 –0,01 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,01 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 –0,05 0,01
ziekteverzuim a20 –0,06 0,01
uitbestedingen a21 0,01 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,03 0,01
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,01 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,00 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,01
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 0,00 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.2.3 Opbrengstfunctie bij gegeven ingezette middelen, finale productie, algemene
ziekenhuizen

Tabel B8.6 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –23,29 2,47
prijs patiënten groep 1 b1 0,05 0,00
prijs patiënten groep 2 b2 0,28 0,00
prijs patiënten groep 3 b3 0,16 0,00
prijs patiënten groep 4 b4 0,27 0,00
prijs patiënten groep 5 b5 0,16 0,00
prijs patiënten groep 6 b6 0,07 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 1 b11 0,04 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 2 b12 –0,02 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 3 b13 –0,03 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 4 b14 0,01 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 5 b15 0,00 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 6 b16 –0,01 0,00
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 2 b22 0,15 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 3 b23 –0,04 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 4 b24 0,00 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 5 b25 –0,09 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 6 b26 0,00 0,00
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 3 b33 0,12 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 4 b34 –0,06 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 5 b35 0,01 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 6 b36 –0,01 0,00
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 4 b44 0,08 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 5 b45 –0,01 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 6 b46 –0,01 0,00
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep 5 b55 0,10 0,02
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep 6 b56 0,00 0,00
prijs patiënten groep 6 x prijs patiënten groep 6 b66 0,03 0,00
verplegend personeel c1 0,29 0,03
paramedisch personeel c2 –0,02 0,02
overig personeel c3 0,03 0,02
materiaal c4 0,11 0,02
kapitaal c5 0,44 0,02
verplegend personeel x verplegend personeel c11 1,04 0,17
paramedisch personeel x verplegend personeel c12 –0,22 0,09
overig personeel x verplegend personeel c13 –0,60 0,09
materiaal x verplegend personeel c14 –0,33 0,07
kapitaal x verplegend personeel c15 0,35 0,09
paramedisch personeel x paramedisch personeel c22 –0,14 0,07
overig personeel x paramedisch personeel c23 0,10 0,08
materiaal x paramedisch personeel c24 0,07 0,04
kapitaal x paramedisch personeel c25 0,07 0,05
overig personeel x overig personeel c33 0,35 0,11
materiaal x overig personeel c34 –0,06 0,06
kapitaal x overig personeel c35 0,19 0,07
materiaal x materiaal c44 0,06 0,03
kapitaal x materiaal c45 0,21 0,05
kapitaal x kapitaal c55 –0,79 0,05
onderzoek d1 –0,10 0,01
onderzoek x onderzoek d11 –0,04 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.6 Schattingsresultaten
prijs groep 1 x verplegend personeel e11 0,01 0,00
prijs groep 1 x paramedisch personeel e12 0,01 0,00
prijs groep 1 x overig personeel e13 –0,02 0,00
prijs groep 1 x materiaal e14 0,01 0,00
prijs groep 1 x kapitaal e15 0,00 0,00
prijs groep 2 x verplegend personeel e21 0,02 0,01
prijs groep 2 x paramedisch personeel e22 –0,02 0,01
prijs groep 2 x overig personeel e23 –0,04 0,01
prijs groep 2 x materiaal e24 0,02 0,01
prijs groep 2 x kapitaal e25 0,01 0,01
prijs groep 3 x verplegend personeel e31 0,04 0,01
prijs groep 3 x paramedisch personeel e32 0,02 0,01
prijs groep 3 x overig personeel e33 0,00 0,01
prijs groep 3 x materiaal e34 –0,03 0,01
prijs groep 3 x kapitaal e35 0,00 0,01
prijs groep 4 x verplegend personeel e41 –0,02 0,01
prijs groep 4 x paramedisch personeel e42 0,00 0,01
prijs groep 4 x overig personeel e43 0,05 0,01
prijs groep 4 x materiaal e44 –0,01 0,01
prijs groep 4 x kapitaal e45 –0,01 0,01
prijs groep 5 x verplegend personeel e51 –0,02 0,01
prijs groep 5 x paramedisch personeel e52 0,00 0,01
prijs groep 5 x overig personeel e53 –0,02 0,01
prijs groep 5 x materiaal e54 –0,02 0,01
prijs groep 5 x kapitaal e55 0,01 0,01
prijs groep 6 x verplegend personeel e61 –0,02 0,01
prijs groep 6 x paramedisch personeel e62 0,00 0,00
prijs groep 6 x overig personeel e63 0,03 0,01
prijs groep 6 x materiaal e64 0,03 0,00
prijs groep 6 x kapitaal e65 –0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 1 g11 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 2 g12 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 3 g13 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 4 g14 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 5 g15 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 6 g16 0,00 0,00
trend aa0 1,17 0,12

R  opbrengstfunctie 0,992

R  opbrengstaandeel groep 1 0,502

R  opbrengstaandeel groep 2 0,262

R  opbrengstaandeel groep 3 0,192

R  opbrengstaandeel groep 4 0,052

R  opbrengstaandeel groep 5 0,412

R  opbrengstaandeel groep 6 0,422

likelihood 14.337,8
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.7 Schattingsresultaten index economische efficiëntie

parameter schatting ut
standaardfo

samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,09 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,03 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,02 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 0,01 0,01
stichting a5 –0,02 0,01
confessioneel a6 0,01 0,00
concentratiegraad a7 0,02 0,00
samenwerking met andere instelling a8 –0,02 0,01
FB–systematiek a9 –0,01 0,01
voor een fusie a11 –0,02 0,01
na een fusie a12 0,02 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,11 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 0,06 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,01 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,35 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,11 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,06 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,13 0,01
ziekteverzuim a20 –0,03 0,01
uitbestedingen a21 0,01 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,01 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,01 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,01 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 0,00 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.2.4 Opbrengstfunctie bij gegeven kosten, finale productie, algemene ziekenhuizen

Tabel B8.8 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –58,15 2,52
prijs patiënten groep 1 b1 –0,04 0,00
prijs patiënten groep 2 b2 0,28 0,00
prijs patiënten groep 3 b3 0,16 0,00
prijs patiënten groep 4 b4 0,28 0,00
prijs patiënten groep 5 b5 0,16 0,00
prijs patiënten groep 6 b6 0,07 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 1 b11 0,04 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 2 b12 –0,02 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 3 b13 –0,04 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 4 b14 0,01 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 5 b15 0,01 0,00
prijs patiënten groep 1 x prijs patiënten groep 6 b16 0,00 0,00
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 2 b22 0,16 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 3 b23 –0,05 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 4 b24 –0,01 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 5 b25 –0,09 0,01
prijs patiënten groep 2 x prijs patiënten groep 6 b26 0,00 0,00
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 3 b33 0,13 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 4 b34 –0,04 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 5 b35 0,01 0,01
prijs patiënten groep 3 x prijs patiënten groep 6 b36 –0,01 0,00
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 4 b44 0,07 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 5 b45 –0,02 0,01
prijs patiënten groep 4 x prijs patiënten groep 6 b46 –0,01 0,00
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep 5 b55 0,10 0,02
prijs patiënten groep 5 x prijs patiënten groep 6 b56 0,00 0,00
prijs patiënten groep 6 x prijs patiënten groep 6 b66 0,03 0,00
prijs verplegend personeel c1 –0,16 0,01
prijs paramedisch personeel c2 –0,07 0,00
prijs overig personeel c3 –0,12 0,00
prijs materiaal c4 –0,18 0,01
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 –0,07 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 –0,04 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 0,00 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 –0,02 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 –0,02 0,01
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,01 0,00
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 0,02 0,01
prijs overig personeel x prijs overig personeel c33 –0,06 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 –0,03 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,07 0,01
kapitaal d1 0,36 0,01
onderzoek d2 –0,12 0,01
kapitaal x kapitaal d11 –0,54 0,04
kapitaal x onderzoek d12 0,16 0,02
onderzoek x onderzoek d22 –0,22 0,02
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.8 Schattingsresultaten
prijs groep 1 x prijs verplegend personeel e11 0,01 0,00
prijs groep 1 x prijs paramedisch personeel e12 0,00 0,00
prijs groep 1 x prijs overig personeel e13 0,01 0,00
prijs groep 1 x prijs materiaal e14 –0,03 0,00
prijs groep 2 x prijs verplegend personeel e21 0,01 0,00
prijs groep 2 x prijs paramedisch personeel e22 0,01 0,00
prijs groep 2 x prijs overig personeel e23 0,02 0,00
prijs groep 2 x prijs materiaal e24 –0,03 0,01
prijs groep 3 x prijs verplegend personeel e31 –0,03 0,00
prijs groep 3 x prijs paramedisch personeel e32 –0,01 0,00
prijs groep 3 x prijs overig personeel e33 –0,03 0,00
prijs groep 3 x prijs materiaal e34 0,05 0,01
prijs groep 4 x prijs verplegend personeel e41 0,01 0,00
prijs groep 4 x prijs paramedisch personeel e42 0,00 0,00
prijs groep 4 x prijs overig personeel e43 0,00 0,00
prijs groep 4 x prijs materiaal e44 –0,01 0,01
prijs groep 5 x prijs verplegend personeel e51 0,01 0,00
prijs groep 5 x prijs paramedisch personeel e52 0,01 0,00
prijs groep 5 x prijs overig personeel e53 0,01 0,01
prijs groep 5 x prijs materiaal e54 0,03 0,01
prijs groep 6 x prijs verplegend personeel e61 –0,01 0,00
prijs groep 6 x prijs paramedisch personeel e62 0,00 0,00
prijs groep 6 x prijs overig personeel e63 –0,01 0,00
prijs groep 6 x prijs materiaal e64 –0,01 0,01
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 –0,13 0,01
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 –0,05 0,01
kapitaal x prijs overig personeel f13 –0,11 0,01
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,11 0,01
onderzoek x prijs groep 1 g21 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 2 g22 0,02 0,00
onderzoek x prijs groep 3 g23 –0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 4 g24 –0,01 0,00
onderzoek x prijs groep 5 g25 0,00 0,00
onderzoek x prijs groep 6 g26 0,01 0,00
trend aa0 2,92 0,13

R  opbrengstfunctie 0,992

R  opbrengstaandeel groep 1 0,512

R  opbrengstaandeel groep 2 0,242

R  opbrengstaandeel groep 3 0,162

R  opbrengstaandeel groep 4 0,032

R  opbrengstaandeel groep 5 0,402

R  opbrengstaandeel groep 6 0,392

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,332

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,082

R  kostenaandeel overig personeel 0,172

R  kostenaandeel materiaal 0,282

likelihood 22.818,1
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.9 Schattingsresultaten index economische efficiëntie

parameter schatting t
standaardfou

samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,27 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,06 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,08 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,01 0,01
stichting a5 –0,01 0,01
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,01 0,00
samenwerking met andere instelling a8 –0,01 0,01
FB–systematiek a9 –0,01 0,01
voor een fusie a11 –0,03 0,01
na een fusie a12 0,04 0,02
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,14 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 0,09 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,04 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,26 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,09 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,05 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,09 0,01
ziekteverzuim a20 –0,06 0,01
uitbestedingen a21 0,01 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,01 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,00 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.2.5 Kostenfunctie bij gegeven productie, finale productie, algemene en academische
ziekenhuizen

Tabel B8.10 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –3,46 3,70
ziektegevallen b1 0,59 0,02
personeel b2 0,21 0,01
ziektegevallen x ziektegevallen b11 0,13 0,02
ziektegevallen x wetenschappelijk onderzoek b12 –0,13 0,01
wetenschappelijk onderzoek x wetenschappelijk onderzoek b22 0,09 0,01
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,25 0,00
prijs materiaal c4 0,31 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 0,07 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 0,00 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 –0,09 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 0,02 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 0,05 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,01 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,04 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 0,03 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,08 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,06 0,02
kapitaal d1 0,19 0,02
kapitaal x kapitaal d11 0,05 0,01
ziektegevallen x prijs verplegend personeel e11 0,00 0,00
personeel x prijs verplegend personeel e21 –0,03 0,00
ziektegevallen x prijs paramedisch personeel e12 0,01 0,00
personeel x prijs paramedisch personeel e22 0,00 0,00
ziektegevallen x prijs overig personeel e13 –0,05 0,00
personeel x prijs overig personeel e23 0,02 0,00
ziektegevallen x prijs materiaal e14 0,05 0,00
personeel x prijs materiaal e24 0,01 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 0,01 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 0,00 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,02 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,03 0,00
trend aa0 0,17 0,19

R  kostenfunctie 0,992

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,462

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,052

R  kostenaandeel overig personeel 0,222

R  kostenaandeel materiaal 0,212

likelihood 10.254,1
Bron: SCP (analysebestand)



353

Tabel B8.11 Schattingsresultaten index zorgzwaarte

parameter schatting standaar
d-fout

patiënten groep 1 (dagopnamen) m11 0,07 0,01
ontslagen patiënten groep 2 (cardiol., allergol., plast. chir., gynaec., KNO, oog, kaak, 0,21
polikl. verl.) m12 0,02
ontslagen patiënten groep 3 (kinder, urologie, radioth., neurologie, psychiatrie en 0,21
zenuwziekten) m13 0,02
ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie, orthopedie, neurochirurgie, cardiopulmonale 0,22 0,02
chirurgie) m14
ontslagen patiënten groep 5 (interne geneeskunde) m15 0,23 0,01
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma gastro-enterologie, klin. geriatrie, 0,06 0,00
dermatologie e.o.) m16
topklinische operaties per opname m18 0,02 0,00
casemix-index m19 0,07 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 8.12 Schattingsresultaten kwaliteitsaanpassingen

paramete
r schatting standaar

d-fout

prijs verplegend personeel l1 –0,38 0,08
prijs paramedisch personeel l2 0,65 0,11
prijs overig personeel l3 –0,31 0,05
prijs materiaal l4 0,04 0,10
Bron: SCP (analysebestand)  



354

Tabel B8.13 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

paramete
r schatting standaard-

fout
samenstellingsprijs verplegend pers a1 –0,31 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,13 0,03
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,17 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,03 0,01
stichting a5 –0,03 0,01
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,02 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,02 0,01
FB-systematiek a9 0,00 0,01
voor een fusie a11 –0,02 0,01
na een fusie a12 0,00 0,02
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,01 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,10 0,04
voltijdfactor overig personeel a15 –0,03 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,00 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 –0,02 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,02 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 –0,05 0,01
ziekteverzuim a20 –0,04 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,01 0,01
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,00 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,02 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

B8.3 Schattingsresultaten intermediaire productie

B8.3.1 Kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene ziekenhuizen
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Tabel B8.14 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –6,31 2,72
verrichtingen b1 0,31 0,03
verpleegdagen b2 0,57 0,03
onderzoek b3 0,15 0,01
verrichtingen x verrichtingen b11 0,08 0,05
verrichtingen x verpleegdagen b12 –0,04 0,06
verrichtingen x onderzoek b13 –0,07 0,02
verpleegdagen x verpleegdagen b22 –0,04 0,07
verleegdagen x onderzoek b23 –0,02 0,02
onderzoek x onderzoek b33 0,14 0,02
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,24 0,00
prijs materiaal c4 0,32 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 0,10 0,02
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 0,01 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 –0,10 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 –0,02 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 0,05 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,02 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,04 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 0,06 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,06 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,01 0,02
kapitaal d1 0,00 0,02
kapitaal x kapitaal d11 0,02 0,01
verrichtingen x prijs verplegend personeel e11 –0,03 0,00
verpleegdagen x prijs verplegend personeel e21 0,03 0,01
onderzoek x prijs verplegend personeel e31 –0,02 0,00
verrichtingen x prijs paramedisch personeel e12 0,01 0,00
verpleegdagen x prijs paramedisch personeel e22 0,01 0,00
onderzoek x prijs paramedisch personeel e32 0,00 0,00
verrichtingen x prijs overig personeel e13 –0,05 0,00
verpleegdagen x prijs overig personeel e23 –0,02 0,01
onderzoek x prijs overig personeel e33 0,02 0,00
verrichtingen x prijs materiaal e14 0,06 0,01
verpleegdagen x prijs materiaal e24 –0,02 0,01
onderzoek x prijs materiaal e34 0,00 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 0,00 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 –0,01 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,04 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,03 0,01
trend aa0 0,32 0,14

R  kostenfunctie 0,992

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,322

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,082

R  kostenaandeel overig personeel 0,242

R  kostenaandeel materiaal 0,262

likelihood 10.009,3
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.15 Schattingsresultaten index verrichtingen

parameter schatting t
standaardfou

radiodiagnostiek m11 0,66 0,03
laboratoriumonderzoeken m12 0,12 0,02
reactivering m13 0,04 0,01
bijzondere verrichtingen m14 0,02 0.00
topklinische operaties m15 0,04 0,00
klinische operaties m16 0,12 0,03
poliklinische operaties m17 0,04 0,01
poliklinische verlossingen m18 0,00 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel B8.16 Schattingsresultaten index verpleegdagen

parameter schatting t
standaardfou

overige verpleegdagen m21 0,83 0,01
verpleegdagen PAAZ m22 0,03 0,00
verpleegdagen kindergeneeskunde m23 0,02 0,00
verpleegdagen intensive care m24 0,07 0,01
dagopnamen m25 0,05 0,00
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel B8.17 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

parameter schatting ut
standaardfo

samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,26 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,14 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,12 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,03 0,01
stichting a5 –0,01 0,00
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,01 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,03 0,00
FB-systematiek a9 –0,02 0,01
voor een fusie a11 0,01 0,01
na een fusie a12 0,00 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,01 0,02
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,07 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,05 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,28 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,02 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 –0,01 0,00
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,01 0,01
ziekteverzuim a20 –0,06 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 0,00 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,00
aandeel specialisten in opleiding a24 0,01 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 –0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.3.2 Kostenfunctie bij gegeven opbrengst, intermediaire productie, algemene ziekenhuizen

Tabel B8.18 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –0,12 0,01
prijs dagopnamen b1 –0,01 0,00
prijs gewogen verpleegdagen b2 –0,23 0,01
prijs radiodiagnostiek b3 –0,04 0,00
prijs reactivering b4 –0,18 0,01
prijs klinische operaties b5 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs dagopnamen b11 –0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs gewogen verpleegdagen b12 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs radiodiagnostiek b13 –0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs reactivering b14 0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs klinische operaties b15 0,00 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x prijs gewogen verpleegdagen b22 0,04 0,02
prijs gewogen verpleegdagen x prijs radiodiagnostiek b23 –0,10 0,02
prijs gewogen verpleegdagen x prijs reactivering b24 0,03 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs klinische operaties b25 0,00 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs radiodiagnostiek b33 0,08 0,02
prijs radiodiagnostiek x prijs reactivering b34 0,01 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs klinische operaties b35 0,01 0,00
prijs reactivering x prijs reactivering b44 0,12 0,01
prijs reactivering x klinische operaties b45 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs klinische operaties b55 –0,01 0,00
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,22 0,00
prijs materiaal c4 0,34 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 0,02 0,02
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 0,00 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 –0,11 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 0,09 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 0,05 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,01 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,04 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 0,01 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,11 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,15 0,02
kapitaal d1 0,09 0,01
onderzoek d2 0,27 0,01
overige verrichtingen d3 0,47 0,02
kapitaal x kapitaal d11 –0,08 0,03
kapitaal x onderzoek d12 –0,02 0,02
kapitaal x overige verrichtingen d13 0,11 0,04
onderzoek x onderzoek d22 0,08 0,02
onderzoek x overige verrichtingen d23 –0,08 0,04
overige verrichtingen x overige verrichtingen d33 0,44 0,14
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.18 Schattingsresultaten
prijs dagopnamen x prijs verplegend personeel e11 –0,02 0,00
prijs dagopnamen x prijs paramedisch personeel e12 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs overig personeel e13 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs materiaal e14 0,02 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x prijs verplegend personeel e21 0,02 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs paramedisch personeel e22 0,06 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs overig personeel e23 0,02 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs materiaal e24 –0,10 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs verplegend personeel e31 –0,01 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs paramedisch personeel e32 –0,02 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs overig personeel e33 0,00 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs materiaal e34 0,03 0,00
prijs reactivering x prijs verplegend personeel e41 –0,01 0,01
prijs reactivering x prijs paramedisch personeel e42 –0,06 0,01
prijs reactivering x prijs overig personeel e43 0,01 0,01
prijs reactivering x prijs materiaal e44 0,06 0,01
prijs klinische operaties x prijs verplegend personeel e51 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs paramedisch personeel e52 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs overig personeel e53 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs materiaal e54 0,00 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 –0,03 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 –0,01 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,02 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 0,02 0,00
onderzoek x prijs dagopnamen g21 0,00 0,00
onderzoek x prijs gewogen verpleegdagen g22 –0,02 0,01
onderzoek x prijs radiodiagnostiek g23 –0,01 0,00
onderzoek x prijs reactivering g24 0,06 0,01
onderzoek x prijs klinische operaties g25 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs dagopnamen g31 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs gewogen verpleegdagen g32 0,00 0,02
overige verrichtingen x prijs radiodiagnostiek g33 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs reactivering g34 0,17 0,01
overige verrichtingen x prijs klinische operaties g35 0,00 0,00
trend aa0 1,09 0,13

R  kostenfunctie 0,962

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,252

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,112

R  kostenaandeel overig personeel 0,082

R  kostenaandeel materiaal 0,092

R  opbrengstaandeel dagopnamen 0,312

R  opbrengstaandeel verpleegdagen 0,422

R  opbrengstaandeel radiodiagnostiek 0,562

R  opbrengstaandeel reactivering 0,422

R  opbrengstaandeel klinische operaties 0,642

likelihood 23.910,3
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.19 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

parameter schatting standaardfout
samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,26 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,14 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,13 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,02 0,01
stichting a5 0,00 0,00
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,01 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,02 0,00
FB-systematiek a9 0,01 0,01
voor een fusie a11 0,01 0,01
na een fusie a12 0,00 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,04 0,02
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,02 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,03 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,15 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,00 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 –0,01 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 –0,02 0,01
ziekteverzuim a20 –0,07 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,02 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,01 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 0,00 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.3.3 Opbrengstfunctie bij gegeven ingezette middelen, intermediaire productie, algemene
ziekenhuizen

Tabel B8.20 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 0,11 0,01
prijs dagopnamen b1 0,03 0,00
prijs gewogen verpleegdagen b2 0,50 0,00
prijs radiodiagnostiek b3 0,08 0,00
prijs reactivering b4 0,38 0,00
prijs klinische operaties b5 0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs dagopnamen b11 0,02 0,00
prijs dagopnamen x prijs gewogen verpleegdagen b12 –0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs radiodiagnostiek b13 0,02 0,00
prijs dagopnamen x prijs reactivering b14 –0,03 0,00
prijs dagopnamen x prijs klinische operaties b15 0,00 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x prijs gewogen verpleegdagen b22 –0,30 0,05
prijs gewogen verpleegdagen x prijs radiodiagnostiek b23 0,29 0,04
prijs gewogen verpleegdagen x prijs reactivering b24 0,01 0,03
prijs gewogen verpleegdagen x prijs klinische operaties b25 0,00 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs radiodiagnostiek b33 –0,28 0,04
prijs radiodiagnostiek x prijs reactivering b34 –0,01 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs klinische operaties b35 –0,02 0,00
prijs reactivering x prijs reactivering b44 0,02 0,03
prijs reactivering x klinische operaties b45 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs klinische operaties b55 0,02 0,00
verplegend personeel c1 0,27 0,05
paramedisch personeel c2 0,34 0,03
overig personeel c3 0,16 0,04
materiaal c4 –0,01 0,03
kapitaal c5 0,30 0,03
verplegend personeel x verplegend personeel c11 0,18 0,13
paramedisch personeel x verplegend personeel c12 –0,12 0,07
overig personeel x verplegend personeel c13 –0,06 0,07
materiaal x verplegend personeel c14 –0,05 0,06
kapitaal x verplegend personeel c15 0,19 0,07
paramedisch personeel x paramedisch personeel c22 0,08 0,06
overig personeel x paramedisch personeel c23 –0,03 0,06
materiaal x paramedisch personeel c24 0,08 0,04
kapitaal x paramedisch personeel c25 –0,06 0,05
overig personeel x overig personeel c33 0,00 0,09
materiaal x overig personeel c34 –0,26 0,05
kapitaal x overig personeel c35 0,37 0,06
materiaal x materiaal c44 –0,03 0,02
kapitaal x materiaal c45 0,20 0,04
kapitaal x kapitaal c55 –0,66 0,04
onderzoek d1 –0,13 0,02
overige verrichtingen d2 –0,37 0,04
onderzoek x onderzoek d11 –0,02 0,01
onderzoek x overige verrichtingen d12 0,03 0,03
overige verrichtingen x overige verrichtingen d22 –0,21 0,10
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.20 Schattingsresultaten
prijs dagopnamen x verplegend personeel e11 0,01 0,00
prijs dagopnamen x paramedisch personeel e12 0,00 0,00
prijs dagopnamen x overig personeel e13 –0,02 0,00
prijs dagopnamen x materiaal e14 0,02 0,00
prijs dagopnamen x kapitaal e15 0,00 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x verplegend personeel e21 0,01 0,02
prijs gewogen verpleegdagen x paramedisch personeel e22 –0,14 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x overig personeel e23 –0,01 0,02
prijs gewogen verpleegdagen x materiaal e24 0,02 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x kapitaal e25 0,02 0,01
prijs radiodiagnostiek x verplegend personeel e31 0,00 0,00
prijs radiodiagnostiek x paramedisch personeel e32 –0,02 0,00
prijs radiodiagnostiek x overig personeel e33 –0,02 0,00
prijs radiodiagnostiek x materiaal e34 0,01 0,00
prijs radiodiagnostiek x kapitaal e35 0,01 0,00
prijs reactivering x verplegend personeel e41 –0,02 0,03
prijs reactivering x paramedisch personeel e42 0,16 0,02
prijs reactivering x overig personeel e43 0,06 0,02
prijs reactivering x materiaal e44 –0,05 0,02
prijs reactivering x kapitaal e45 –0,03 0,02
prijs klinische operaties x verplegend personeel e51 0,00 0,00
prijs klinische operaties x paramedisch personeel e52 –0,01 0,00
prijs klinische operaties x overig personeel e53 0,00 0,00
prijs klinische operaties x materiaal e54 0,00 0,00
prijs klinische operaties x kapitaal e55 0,00 0,00
onderzoek x prijs dagopnamen g11 0,00 0,00
onderzoek x prijs gewogen verpleegdagen g12 0,03 0,01
onderzoek x prijs radiodiagnostiek g13 0,01 0,00
onderzoek x prijs reactivering g14 –0,05 0,01
onderzoek x prijs klinische operaties g15 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs dagopnamen g21 –0,01 0,00
overige verrichtingen x prijs gewogen verpleegdagen g22 0,14 0,02
overige verrichtingen x prijs radiodiagnostiek g23 0,02 0,00
overige verrichtingen x prijs reactivering g24 –0,15 0,02
overige verrichtingen x prijs klinische operaties g25 0,01 0,00
trend aa0 –0,58 0,11

R  opbrengstfunctie 0,972

R  opbrengstaandeel dagopnamen 0,292

R  opbrengstaandeel verpleegdagen 0,112

R  opbrengstaandeel radiodiagnostiek 0,452

R  opbrengstaandeel reactivering 0,122

R  opbrengstaandeel klinische operaties 0,592

likelihood 15.254,1
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.21 Schattingsresultaten index economische efficiëntie

parameter schatting standaardfout
samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,07 0,03
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,06 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,02 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,01 0,00
stichting a5 0,00 0,00
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,01 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,00 0,00
FB-systematiek a9 –0,01 0,01
voor een fusie a11 0,01 0,01
na een fusie a12 0,00 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,07 0,02
voltijdfactor paramedisch personeel a14 0,05 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,02 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,37 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,10 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,02 0,00
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,11 0,01
ziekteverzuim a20 –0,04 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,01 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,00
aandeel specialisten in opleiding a24 0,00 0,00
buitenpolikliniek a25 0,00 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 –0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.3.4 Opbrengstfunctie bij gegeven kosten, intermediaire productie, algemene ziekenhuizen

Tabel B8.22 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 0,15 0,01
prijs dagopnamen b1 0,03 0,00
prijs gewogen verpleegdagen b2 0,50 0,00
prijs radiodiagnostiek b3 0,08 0,00
prijs reactivering b4 0,38 0,00
prijs klinische operaties b5 0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs dagopnamen b11 0,02 0,00
prijs dagopnamen x prijs gewogen verpleegdagen b12 –0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs radiodiagnostiek b13 0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs reactivering b14 –0,03 0,00
prijs dagopnamen x prijs klinische operaties b15 0,00 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x prijs gewogen verpleegdagen b22 –0,24 0,05
prijs gewogen verpleegdagen x prijs radiodiagnostiek b23 0,24 0,04
prijs gewogen verpleegdagen x prijs reactivering b24 0,00 0,03
prijs gewogen verpleegdagen x prijs klinische operaties b25 0,00 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs radiodiagnostiek b33 –0,23 0,04
prijs radiodiagnostiek x prijs reactivering b34 –0,01 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs klinische operaties b35 –0,02 0,00
prijs reactivering x prijs reactivering b44 0,03 0,03
prijs reactivering x klinische operaties b45 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs klinische operaties b55 0,02 0,00
prijs verplegend personeel c1 –0,20 0,01
prijs paramedisch personeel c2 –0,09 0,00
prijs overig personeel c3 –0,15 0,01
prijs materiaal c4 –0,23 0,01
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 –0,11 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 –0,02 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 0,00 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 –0,07 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 –0,03 0,01
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,01 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 0,00 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 –0,08 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 –0,05 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 –0,01 0,02
kapitaal d1 0,39 0,01
onderzoek d2 –0,12 0,02
overige verrichtingen d3 –0,37 0,04
kapitaal x kapitaal d11 –0,60 0,04
kapitaal x onderzoek d12 0,14 0,03
kapitaal x overige verrichtingen d13 –0,11 0,04
onderzoek x onderzoek d22 –0,15 0,02
onderzoek x overige verrichtingen d23 –0,01 0,03
overige verrichtingen x overige verrichtingen d33 0,23 0,12
Bron: SCP (analysebestand)
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Vervolg tabel B8.22 Schattingsresultaten
prijs dagopnamen x prijs verplegend personeel e11 0,01 0,00
prijs dagopnamen x prijs paramedisch personeel e12 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs overig personeel e13 0,00 0,00
prijs dagopnamen x prijs materiaal e14 –0,01 0,00
prijs gewogen verpleegdagen x prijs verplegend personeel e21 0,04 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs paramedisch personeel e22 –0,05 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs overig personeel e23 0,02 0,01
prijs gewogen verpleegdagen x prijs materiaal e24 0,09 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs verplegend personeel e31 0,02 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs paramedisch personeel e32 0,04 0,01
prijs radiodiagnostiek x prijs overig personeel e33 0,01 0,00
prijs radiodiagnostiek x prijs materiaal e34 –0,06 0,01
prijs reactivering x prijs verplegend personeel e41 –0,06 0,01
prijs reactivering x prijs paramedisch personeel e42 0,00 0,01
prijs reactivering x prijs overig personeel e43 –0,03 0,01
prijs reactivering x prijs materiaal e44 –0,03 0,01
prijs klinische operaties x prijs verplegend personeel e51 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs paramedisch personeel e52 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs overig personeel e53 0,00 0,00
prijs klinische operaties x prijs materiaal e54 0,00 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 –0,18 0,01
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 –0,07 0,01
kapitaal x prijs overig personeel f13 –0,14 0,01
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,14 0,01
onderzoek x prijs dagopnamen g21 0,00 0,00
onderzoek x prijs gewogen verpleegdagen g22 0,03 0,01
onderzoek x prijs radiodiagnostiek g23 0,01 0,00
onderzoek x prijs reactivering g24 –0,04 0,01
onderzoek x prijs klinische operaties g25 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs dagopnamen g31 0,00 0,00
overige verrichtingen x prijs gewogen verpleegdagen g32 0,03 0,02
overige verrichtingen x prijs radiodiagnostiek g33 0,01 0,00
overige verrichtingen x prijs reactivering g34 –0,04 0,02
overige verrichtingen x prijs klinische operaties g35 0,00 0,00
trend aa0 –0,94 0,11

R  opbrengstfunctie 0,972

R  opbrengstaandeel dagopnamen 0,242

R  opbrengstaandeel verpleegdagen 0,042

R  opbrengstaandeel radiodiagnostiek 0,392

R  opbrengstaandeel reactivering 0,042

R  opbrengstaandeel klinische operaties 0,572

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,352

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,072

R  kostenaandeel overig personeel 0,152

R  kostenaandeel materiaal 0,252

likelihood 23.778,7
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.23 Schattingsresultaten index economische efficiëntie

parameter schatting standaardfout
samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,09 0,03
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,07 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,05 0,01
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,01 0,00
stichting a5 0,01 0,00
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,01 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,00 0,00
FB-systematiek a9 0,00 0,01
voor een fusie a11 0,01 0,01
na een fusie a12 0,01 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 –0,06 0,02
voltijdfactor paramedisch personeel a14 0,06 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,04 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,35 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,09 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 0,02 0,00
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,10 0,01
ziekteverzuim a20 –0,05 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 –0,01 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,00
aandeel specialisten in opleiding a24 0,00 0,00
buitenpolikliniek a25 0,00 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 –0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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B8.3.5 Kostenfunctie bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene en academische
ziekenhuizen

Tabel B8.24 Schattingsresultaten 

parameter schatting standaardfout
constante a0 –10,86 3,35
verrichtingen b1 0,31 0,03
verpleegdagen b2 0,48 0,03
onderzoek b3 0,18 0,01
verrichtingen x verrichtingen b11 0,10 0,05
verrichtingen x verpleegdagen b12 –0,15 0,05
verrichtingen x onderzoek b13 0,00 0,02
verpleegdagen x verpleegdagen b22 0,26 0,06
verleegdagen x onderzoek b23 –0,14 0,02
onderzoek x onderzoek b33 0,11 0,01
prijs verplegend personeel c1 0,30 0,00
prijs paramedisch personeel c2 0,14 0,00
prijs overig personeel c3 0,24 0,00
prijs materiaal c4 0,32 0,00
prijs verplegend personeel x prijs verplegend personeel c11 0,10 0,02
prijs paramedisch personeel x prijs verplegend personeel c12 0,00 0,01
prijs overig personeel x prijs verplegend personeel c13 –0,08 0,01
prijs materiaal x prijs verplegend personeel c14 –0,03 0,01
prijs paramedisch personeel x prijs paramedisch personeel c22 0,04 0,02
prijs overig personeel x prijs paramedisch personeel c23 –0,01 0,01
prijs materiaal x prijs paramedisch personeel c24 –0,03 0,01
prijs overig personeel x. prijs overig personeel c33 0,04 0,01
prijs materiaal x prijs overig personeel c34 0,05 0,01
prijs materiaal x prijs materiaal c44 0,01 0,02
kapitaal d1 0,03 0,02
kapitaal x kapitaal d11 0,05 0,01
verrichtingen x prijs verplegend personeel e11 –0,02 0,00
verpleegdagen x prijs verplegend personeel e21 0,03 0,00
onderzoek x prijs verplegend personeel e31 –0,02 0,00
verrichtingen x prijs paramedisch personeel e12 0,01 0,00
verpleegdagen x prijs paramedisch personeel e22 0,01 0,00
onderzoek x prijs paramedisch personeel e32 0,00 0,00
verrichtingen x prijs overig personeel e13 –0,05 0,00
verpleegdagen x prijs overig personeel e23 –0,02 0,01
onderzoek x prijs overig personeel e33 0,03 0,00
verrichtingen x prijs materiaal e14 0,07 0,01
verpleegdagen x prijs materiaal e24 –0,02 0,01
onderzoek x prijs materiaal e34 0,00 0,00
kapitaal x prijs verplegend personeel f11 0,00 0,00
kapitaal x prijs paramedisch personeel f12 –0,01 0,00
kapitaal x prijs overig personeel f13 0,03 0,00
kapitaal x prijs materiaal f14 –0,02 0,00
trend aa0 0,55 0,17

R  kostenfunctie 0,992

R  kostenaandeel verplegend personeel 0,482

R  kostenaandeel paramedisch personeel 0,072

R  kostenaandeel overig personeel 0,282

R  kostenaandeel materiaal 0,272

likelihood 10.585,1
Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel B8.25 Schattingsresultaten index verrichtingen

parameter schatting standaardfout
radiodiagnostiek m11 0,65 0,03
laboratoriumonderzoeken m12 0,12 0,02
reactivering m13 0,05 0,01
bijzondere verrichtingen m14 0,02 0,00
topklinische operaties m15 0,04 0,00
klinische operaties m16 0,08 0,03
poliklinische operaties m17 0,03 0,01
poliklinische verlossingen m18 0,00 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel B8.26 Schattingsresultaten index verpleegdagen

parameter schatting t
standaardfou

overige verpleegdagen m21 0,83 0,01
verpleegdagen PAAZ m22 0,02 0,00
verpleegdagen kindergeneeskunde m23 0,03 0,00
verpleegdagen intensive care m24 0,07 0,01
dagopnamen m25 0,05 0,01
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 8.27 Schattingsresultaten kwaliteitsaanpassingen

parameter schatting t
standaardfou

prijs verplegend personeel l1 –0,11 0,05
prijs paramedisch personeel l2 0,18 0,07
prijs overig personeel l3 –0,17 0,04
prijs materiaal l4 0,09 0,07
Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel B8.28 Schattingsresultaten index economische efficiëntie 

parameter schatting ut
standaardfo

samenstellingsprijs verplegend personeel a1 –0,26 0,04
samenstellingsprijs paramedisch personeel a2 –0,14 0,02
samenstellingsprijs overig personeel a3 –0,13 0,02
aandeel consulenten (> 10%) a4 –0,03 0,01
stichting a5 –0,01 0,01
confessioneel a6 0,00 0,00
concentratiegraad a7 0,02 0,00
samenwerking met andere instelling a8 0,03 0,01
FB-systematiek a9 –0,01 0,01
voor een fusie a11 0,00 0,01
na een fusie a12 0,00 0,01
voltijdfactor verplegend personeel a13 0,00 0,03
voltijdfactor paramedisch personeel a14 –0,04 0,03
voltijdfactor overig personeel a15 0,05 0,02
bezettingsgraad bedden a16 0,23 0,02
bezettingsgraad operatiekamers a17 0,01 0,01
bezettingsgraad verloskamers a18 –0,01 0,01
bezettingsgraad röntgenkamers a19 0,00 0,01
ziekteverzuim a20 –0,05 0,01
uitbestedingen a21 0,00 0,00
inbestedingen (> 2%) a22 0,00 0,00
aandeel specialisten in loondienst (> 10%) a23 0,02 0,01
aandeel specialisten in opleiding a24 0,01 0,00
buitenpolikliniek a25 –0,01 0,00
RAK (reserve aanvaardbare kosten) a26 –0,01 0,01
Bron: SCP (analysebestand)
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9  Niet-parametrische analyse van de productiestructuur

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de productiestructuur van ziekenhuizen bestudeerd met behulp van een
niet-parametrische methode, data envelopment analysis (DEA). Globaal kan de DEA-
methode als volgt worden omschreven. Elk ziekenhuis wordt vergeleken met andere zieken-
huizen. Er wordt gekeken of er (combinaties van) ziekenhuizen zijn die beter presteren, dat
wil zeggen, (combinaties van) ziekenhuizen die met minder inzet van middelen evenveel
produceren of met evenveel inzet van middelen meer produceren. De beste van deze beter
presterende (combinatie van) ziekenhuizen is het ijkpunt. Een uitgebreide uiteenzetting van
de DEA-methode is opgenomen in paragraaf 3.4.3.
De methode resulteert voor elk ziekenhuis in een efficiëntiescore die aangeeft in welke mate
het betrokken ziekenhuis zijn productie kan verhogen dan wel zijn inzet van middelen kan
verlagen, om zo op het niveau van de best presterende (combinatie van) ziekenhuizen te
komen. Om inzicht te krijgen in de achtergronden van de verschillen in efficiëntie tussen de
individuele ziekenhuizen, worden de efficiëntiescores gerelateerd aan kenmerken van de
ziekenhuizen.

De prestaties van ziekenhuizen kunnen zowel vanuit de inzet van middelen bestudeerd
worden als vanuit de productie. Dit noemt men de oriëntatie van het model. Een productie-
oriëntatie houdt in dat gekeken wordt naar de mate waarin de productie verhoogd kan
worden, bij gegeven inzet van middelen. Bij een ingezette-middelenoriëntatie wordt juist
gekeken naar de mate waarin de inzet van middelen kan worden verminderd, bij gegeven
productie. 
De oriëntatie van het model heeft direct te maken met het economische gedrag van produ-
centen. In hoofdstukken 3 en 7 is hierover gesproken. Hierbij zijn verschillende uitgangs-
punten toegelicht, zoals winstmaximalisatie, opbrengstmaximalisatie of kostenminimalisatie.
Tevens kunnen de randvoorwaarden verschillen, zoals de voorwaarde dat een bepaalde
productie of een bepaalde opbrengst behaald wordt. Deze gedragsveronderstellingen zullen
ook in de DEA-analyses naast elkaar worden gezet. In hoofstuk 3 is uiteengezet hoe de
verschillende DEA-varianten hiermee samenhangen. In het onderhavige hoofdstuk wordt de
efficiëntie bestudeerd bij vier verschillende uitgangspunten, te weten de economische
efficiëntie bij gegeven productie en bij gegeven opbrengst (kostenmodel), en bij gegeven inzet
van middelen en bij gegeven kosten (opbrengstmodel) .

In paragraaf 3.4.3 zijn de verschillende vormen van efficiëntie besproken, namelijk totale,
economische, technische, allocatieve en schaalefficiëntie. In het navolgende wordt nog eens
kort weergegeven welke fenomenen door de verschillende maten worden beschreven. Om de
beschrijving te vereenvoudigen is hier uitgegaan van de situatie waarbij de productie als
gegeven wordt beschouwd (ingezette-middelenoriëntatie). De interpretatie van de productie-
georiënteerde varianten (bij gegeven inzet van middelen) is analoog hieraan.
De totale efficiëntie geeft aan in hoeverre de kosten per product verminderd zouden kunnen
worden door een andere schaal van productie te kiezen of de inzet van middelen te wijzigen.
Verschillen in totale efficiëntie kunnen worden veroorzaakt door inefficiënte benutting van de
middelen op het gebied van allocatie, techniek of schaal.
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De aan de techniek gerelateerde component van de efficiëntie, de technische efficiëntie, geeft
aan in welke mate de ingezette middelen proportioneel kunnen worden verminderd zonder de
productie aan te tasten. Daarnaast kan substitutie van een ingezet middel door een ander,
goedkoper middel de kosten van de productie verminderen. De daaraan gerelateerde
efficiëntie, de allocatieve efficiëntie, heeft dus te maken met de prijsverhoudingen tussen de
verschillende ingezette middelen. Tot slot geeft de schaalefficiëntie aan in welke mate de
kosten (per product) kunnen verminderen door de omvang van de productie (de schaal) te
vergroten of te verkleinen.  De economische efficiëntie wordt gedefinieerd als de totale1

efficiëntie bij een gegeven schaal. Hierin worden de allocatieve en de technische efficiëntie
samengenomen. Een formele beschrijving van de gehanteerde modellen is opgenomen in de
bijlage van hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op de economische efficiënties.

Conform de analyses in hoofdstuk 8 wordt de productie van de ziekenhuizen op twee wijzen
benaderd: via de finale productie en via de intermediaire productie. In de eerste benadering
wordt gekeken naar de ziektegevallen, en in de tweede benadering naar de verrichtingen van
verschillende typen ziekenhuizen. Door de resultaten van beide modellen naast elkaar te
zetten ontstaat een indruk van de mate waarin de specialisten de efficiëntie van ziekenhuizen
beïnvloeden. Immers, de specialisten vormen de schakel tussen het aantal verrichtingen en
verpleegdagen en het aantal patiënten; zij bepalen welke verrichtingen en verpleegdagen er
voor de verschillende patiënten worden geproduceerd.

De analyses worden toegepast op dezelfde gegevens als de parametrische analyses in hoofd-
stuk 8. De variabelen en kenmerken die in dit hoofstuk gehanteerd worden, komen dan ook
grotendeels overeen met de variabelen die daar gebruikt zijn. Daarom wordt verwezen naar
paragraaf 8.2 voor een compleet overzicht van de gehanteerde variabelen. Bij elke analyse zal
echter wel kort worden aangegeven welke rol de verschillende variabelen spelen in het model.
Alleen de productiekenmerken 'topklinische operaties per opname' en de casemix-index
spelen in de analyses in dit hoofdstuk een iets andere rol dan in de parametrische analyses in
hoofdstuk 8. Dit heeft te maken met technische mogelijkheden van beide methoden. In de
niet-parametrische benadering kan bij de berekening van de efficiënties geen rekening
gehouden worden met deze zorgzwaartematen. De verklarende waarde van beide kenmerken
voor de efficiëntie wordt in een tweede analyse wel onderzocht.

De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 9.2 bevat de resultaten van de analyses
gebaseerd op finale productie. Er worden vier typen modellen onderscheiden, waarbij
achtereenvolgens uitgegaan wordt van minimale kosten bij gegeven productie en bij gegeven
opbrengst, en van maximale opbrengsten bij gegeven inzet van middelen en bij gegeven
kosten. Paragrafen 9.2.1-9.2.4 bevatten een korte beschrijving van de resultaten van de vier
modellen voor de algemene ziekenhuizen. Vergelijking van de resultaten moet uitsluitsel
geven over het gehanteerde economische gedrag.
Zoals aangegeven in paragraaf 6.2.2 geldt de budgettering in de periode 1985-1995 alleen
voor de algemene ziekenhuizen. De in deze studie gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de
budgetparameters en kunnen daardoor voor de academische ziekenhuizen niet worden
geconstrueerd. Daarom worden in eerste instantie alleen de algemene ziekenhuizen in de
analyses opgenomen. In het kostenmodel bij gegeven productie spelen productprijzen echter
geen rol, zodat dit middel ook voor de academische ziekenhuizen is uitgewerkt. Het aan de
hand van de resultaten in paragrafen 9.2.1-9.2.4 gekozen model wordt in paragraaf 9.2.5
verder geanalyseerd. Daarna wordt gekeken of de academische ziekenhuizen op dezelfde
manier als bij de algemene ziekenhuizen kunnen worden beschreven. Tevens worden de
schaalopbrengsten en de efficiëntieontwikkelingen in de tijd bestudeerd en worden de
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gevonden efficiënties ook gerelateerd aan kenmerken van de ziekenhuizen.
In paragraaf 9.3 worden de analyses besproken die gebaseerd zijn op de intermediaire produc-
tie. Dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd als in paragraaf 9.2 bij de finale productie.
Paragraaf 9.4 gaat in op de verschillen tussen de beide benaderingen en op de rol van de
specialisten daarin. Tevens worden de kenmerken van de ziekenhuizen in de bespreking
betrokken. Paragraaf 9.5 bevat een overzicht van resultaten uit de literatuur op dit terrein. Tot
slot bevat paragraaf 9.6 een overzicht van de resultaten van de analyses in dit hoofdstuk.
Tevens worden de resultaten in verband gebracht met de bevindingen uit de parametrische
analyses in hoofdstuk 8.

9.2 Een analyse via de finale productie

9.2.1 Minimale kosten bij gegeven productie, finale productie

In het eerste model wordt uitgegaan van de veronderstelling dat ziekenhuizen hun kosten
trachten te minimaliseren, waarbij de productie, in termen van ziektegevallen, voor de
ziekenhuizen als gegeven wordt beschouwd. Dit houdt in dat de ziekenhuizen geen invloed
kunnen uitoefenen op de aantallen patiënten en het type patiënten dat het ziekenhuis
binnenkomt. Er is dus geen selectie van patiënten mogelijk. Dit is in overeenstemming met
het idee dat patiënten door de huisarts worden verwezen naar een ziekenhuis, en dat de
ziekenhuizen aan deze verwijzingen gehoor dienen te geven. De sturingsmogelijkheden van
de ziekenhuizen liggen in deze situatie op het terrein van de inzet van middelen. Kortom, de
aanname in deze analyse is dat de ziekenhuizen proberen de gegeven productie te behalen,
waarbij de inzet van middelen zo gekozen wordt dat de kosten minimaal zijn.
Tabel 9.1 geeft een overzicht van de variabelen die in de analyse zijn opgenomen.

Tabel 9.1 Variabelen voor het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, finale productie

variabele inzet van middelen vaste inzet van
(hoeveelheid en prijs) middelen vaste productie 

(hoeveelheid) (hoeveelheid)

verplegend personeel kapitaal patiënten groep 1 (dagopname)
paramedisch personeel ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, e.a., incl. polikl.

verlos.)
overig personeel ontslagen patiënten groep 3 (kinder, zenuw, e.a.)
materiaal ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.)

ontslagen patiënten groep 5 (interne)
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma, e.a.)
onderzoek

Tabel 9.2 geeft de gemiddelde efficiënties weer, evenals de componenten waaruit de econo-
mische efficiëntie is opgebouwd. De totale efficiëntie is het product van de schaalefficiëntie en
de economische efficiëntie; economische efficiëntie wordt gevonden door de allocatieve en
technische efficiëntie met elkaar te vermenigvuldigen.
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Tabel 9.2 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, finale productie, algemene
ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,84 0,10 0,56

waarvan
schaalefficiëntie 0,95 0,07 0,65
economische efficiëntie 0,89 0,08 0,60
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,95 0,05 0,65
   technische efficiëntie 0,94 0,07 0,63

Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 9.2 laat zien dat de totale efficiëntie van de ziekenhuizen een gemiddelde waarde heeft
van 0,84. Dit geeft aan dat, in theorie, door het optimaal hanteren van de omvang en de
samenstelling van de ingezette middelen 16% van de kosten bespaard zouden kunnen worden.
De schaalefficiëntie bedraagt gemiddeld 0,95. Dit geeft aan dat door verschillen in de schaal
van productie de kosten van de ziekenhuizen gemiddeld 5% hoger liggen dan wanneer alle
ziekenhuizen efficiënt waren. De resterende inefficiënties zijn samengenomen in de econo-
mische inefficiëntie. Deze bestaat uit allocatieve inefficiëntie (verkeerde verhouding van inge-
zette middelen) en technische inefficiëntie (te veel van alle ingezette middelen). Gemiddeld
bedraagt de economische efficiëntie 0,89. Door verschillen in de inzet van middelen tussen
ziekenhuizen ontstaan dus efficiëntieverschillen van gemiddeld 11%. De technische efficiën-
tie is iets kleiner dan de allocatieve efficiëntie (0,94 en 0,95 respectievelijk).

9.2.2 Minimale kosten bij gegeven opbrengst, finale productie

Het tweede model beschrijft de situatie waarin ziekenhuizen hun kosten trachten te minima-
liseren terwijl zij een bepaalde opbrengst moeten behalen. Hierbij wordt uitgegaan van de
veronderstelling dat het voor ziekenhuizen niet alleen mogelijk is om de kosten te vermin-
deren door de inzet van middelen aan te passen, maar ook door de samenstelling van de
productie te wijzigen. Daarbij moet de productie wel zo groot zijn dat een gegeven niveau van
opbrengst wordt gerealiseerd. In de praktijk is het niveau van de opbrengst voor de zieken-
huizen gegeven, doordat de productieafspraken vastliggen. Deze afspraken bepalen immers
het budget dat de ziekenhuizen door middel van de tarieven van de verrichtingen en verpleeg-
dagen kunnen terugverdienen. Tabel 9.3 toont de variabelen die zijn opgenomen in de
analyse.

Tabel 9.3 Variabelen voor het model van kostenminimalisatie bij gegeven opbrengst, finale productie

variabele inzet van vaste inzet
middelen (hoeveelheid en van vaste
prijs) middelen variabele productie productie 

(hoeveelheid (hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)
)

verplegend personeel kapitaal patiënten groep 1 (dagopname) onderzoek
paramedisch personeel ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, e.a., incl.

polikl. verlos.)
overig personeel ontslagen patiënten groep 3 (kinder, zenuw, e.a.)
materiaal ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.)

ontslagen patiënten groep 5 (interne)
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma, e.a.)
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Tabel 9.4 bevat een overzicht van de resultaten voor de algemene ziekenhuizen voor de ver-
schillende efficiëntiematen, met name de totale efficiëntie, de schaalefficiëntie, de econo-
mische efficiëntie en de twee componenten van de economische efficiëntie, de allocatieve en
technische efficiëntie. Opgemerkt moet worden dat de allocatieve efficiëntie hier alleen
betrekking heeft op de allocatie van de ingezette middelen. Inefficiënties die ontstaan door
misallocatie van de producten komen zowel in de allocatieve als in de technische en
schaalefficiëntie tot uitdrukking.

Tabel 9.4 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven opbrengst, finale productie, algemene
ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,72 0,10 0,45

waarvan
schaalefficiëntie 0,91 0,08 0,61
economische efficiëntie 0,79 0,09 0,52
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,93 0,06 0,63
   technische efficiëntie 0,85 0,09 0,56

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 9.4 laat zien dat de totale efficiëntie van de ziekenhuizen bij gegeven opbrengst, een
gemiddelde waarde heeft van 0,72. Dus, gemiddeld veroorzaken de verschillen tussen de
ziekenhuizen in de schaal en samenstelling van productie en de samenstelling van de inzet
van middelen een efficiëntieverlies van 28%. Hiervan is 9% toe te schrijven aan schaalver-
schillen: de schaalefficiëntie bedraagt gemiddeld 0,91. Daarnaast is er sprake van econo-
mische inefficiëntie. Deze is opgebouwd uit technische inefficiëntie (te veel van alle ingezette
middelen en misallocatie van de producten) en allocatieve inefficiëntie (verkeerde verhouding
van ingezette middelen en de misallocatie van de producten). Gemiddeld bedraagt de econo-
mische efficiëntie 0,79; gegeven de schaal van de productie kunnen de ziekenhuizen derhalve
de kosten met gemiddeld 20% verminderen door een andere samenstelling van de ingezette
middelen en productie te kiezen. De technische efficiëntie (0,85) is kleiner dan de allocatieve
efficiëntie (0,93).
Uit vergelijking van vorenstaande resultaten met de resultaten uit tabel 9.2 volgt dat door te
veronderstellen dat er een mogelijkheid is om de allocatie van de productie aan te passen, de
totale efficiëntie veel lager uitvalt (0,72 i.p.v. 0,84). Met name de technische efficiëntie is in
deze situatie veel kleiner. Hieruit volgt dat de hoeveelheid ingezette middelen groter wordt
wanneer de samenstelling van de producten niet optimaal is. Met nadere woorden, er is
sprake van misallocatie bij de productie, waardoor de inzet van middelen ook niet optimaal
gealloceerd wordt. Ook in de schaalefficiëntie blijken de misallocaties van de productie een
gevolg te hebben. De schaalefficiëntie is hier 0,91, dat wil zeggen 4% lager dan wanneer de
samenstelling van de productie gegeven is (0,95, zie tabel 9.2). In het voorgaande werd
verondersteld dat het voor ziekenhuizen daadwerkelijk mogelijk is om hun patiënten te
selecteren. In de praktijk is dit slechts beperkt mogelijk. Wel gebeurt dit veelal op een
indirecte manier, doordat ziekenhuizen bepaalde specialismen aantrekken en andere weren.

9.2.3 Maximale opbrengst bij gegeven inzet van middelen, finale productie

In het volgende model wordt aangenomen dat de inzet van middelen voor de ziekenhuizen
een gegeven is. Er wordt hier verondersteld dat de ziekenhuizen hun opbrengst trachten te
maximaliseren en daarbij kunnen sturen op de omvang en samenstelling van de productie.
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Tabel 9.5 geeft de variabelen die in de analyse een rol spelen.

Tabel 9.5 Variabelen voor het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven inzet van middelen, finale
productie

vaste inzet van middelen vaste
(hoeveelheid) variabele productie productie 

(hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)

verplegend personeel patiënten groep 1 (dagopname) onderzoek
paramedisch personeel ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, e.a., incl. polikl.

verlos.)
overig personeel ontslagen patiënten groep 3 (kinder, zenuw, e.a.)
materiaal ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.)
kapitaal ontslagen patiënten groep 5 (interne)

ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma, e.a.)

Tabel 9.6 geeft een overzicht van de efficiënties weer. In deze situatie is weer de totale
efficiëntie opgebouwd uit schaal- en economische efficiëntie, en levert vermenigvuldiging van
de technische en de allocatieve efficiëntie weer de economische efficiëntie. De technische
efficiëntie geeft hier aan in hoeverre er meer geproduceerd zou kunnen worden van alle
producten gegeven de ingezette middelen; de allocatieve efficiëntie geeft aan of de
samenstelling van de productie optimaal is.

Tabel 9.6 Efficiënties van het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven inzet van middelen, finale
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,78 0,10 0,48

waarvan
schaalefficiëntie 0,93 0,08 0,65
economische efficiëntie 0,83 0,08 0,56
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,88 0,07 0,56
   technische efficiëntie 0,95 0,06 0,65

Bron: SCP (analysebestand)   

Volgens de totale efficiëntie in tabel 9.6 zouden de ziekenhuizen hun opbrengst met
gemiddeld 22% kunnen verhogen door de schaal van de ingezette middelen of de omvang en
samenstelling van de productie te veranderen. De schaalcomponent van gemiddeld 0,93 geeft
aan dat de opbrengst met 7% zou kunnen worden verhoogd door de inzet van middelen
proportioneel te vergroten of verkleinen. Tevens is er 17% aan opbrengst te verdienen door de
omvang en samenstelling van de productie aan te passen (economische efficiëntie). De
allocatieve efficiëntie (0,88) blijkt kleiner te zijn dan de technische efficiëntie (0,95). Door
veranderingen in de samenstelling van de productie zijn dus meer voordelen te behalen dan
door proportionele aanpassing van de productie. 
De efficiëntie aan de kostenkant besproken in tabel 9.2 (0,84), is veel groter dan de hier
besproken efficiëntie aan de opbrengstkant (0,78, tabel 9.6). Dit is het gevolg van een lage
allocatieve efficiëntie, ofwel van grote misallocatie van de productie. De lage efficiëntie is een
aanwijzing dat de veronderstelling van opbrengstmaximalisatie geen juiste is. De zieken-
huizen kiezen blijkbaar niet de optimale samenstelling van hun patiëntenbestand of zijn
hiertoe niet in staat. 
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9.2.4 Maximale opbrengst bij gegeven kosten, finale productie

In het vierde model wordt de situatie beschreven waarin de kosten voor de ziekenhuizen
gegeven zijn. Verondersteld wordt dat het budget van de ziekenhuizen vastligt, door de
gemaakte productieafspraken en budgetparameters. Hiermee is een bovengrens aan de kosten
van het ziekenhuis vastgelegd. De productie, in termen van ziektegevallen, ligt echter niet
vast, evenmin als de samenstelling van de ingezette middelen. De ziekenhuizen trachten
daarvan hun opbrengst te maximaliseren, door de omvang en samenstelling van de productie
aan te passen. Tevens kunnen zij de samenstelling van de ingezette middelen kiezen, zolang
het gegeven kostenbedrag niet overschreden wordt. In de analyse worden de variabelen uit
tabel 9.7 gehanteerd.

Tabel 9.7 Variabelen voor het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven kosten, finale productie

variabele inzet van vaste
middelen (hoeveelheid en vaste inzet variabele productie productie 
prijs) van middelen (hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)

(hoeveelheid)

verplegend personeel kapitaal patiënten groep 1 (dagopname) onderzoek
paramedisch personeel ontslagen patiënten groep 2 (KNO, oog, e.a., incl.

polikl. verlos.)
overig personeel ontslagen patiënten groep 3 (kinder, zenuw, e.a.)
materiaal ontslagen patiënten groep 4 (chirurgie e.a.)

ontslagen patiënten groep 5 (interne)
ontslagen patiënten groep 6 (long, reuma, e.a.)

Tabel 9.8 geeft een overzicht van de efficiënties die bij de veronderstelling van opbrengst-
maximalisatie bij gegeven kosten zijn berekend.

Tabel 9.8 Efficiënties van het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven kosten, finale productie, algemene
ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,72 0,10 0,42

waarvan
schaalefficiëntie 0,91 0,09 0,59
economische efficiëntie 0,79 0,08 0,53
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,86 0,07 0,53
   technische efficiëntie 0,92 0,08 0,62

Bron: SCP (analysebestand)   

Uit tabel 9.8 volgt dat de efficiënties lager zijn dan in tabel 9.6 die de resultaten geeft van het
model met gegeven inzet van middelen. Blijkbaar brengt de keuzemogelijkheid ten aanzien
van de ingezette middelen nog een ander efficiëntieverlies naar boven, op het gebied van
opbrengst. Deze bedraagt ongeveer 6% (0,78-0,72). De schaalefficiëntie is dan ongeveer 2%
lager (0,94-0,92); de economische efficiëntie zelfs 4%. De allocatieve en technische efficiëntie
zijn beide lager dan bij de analyse met gegeven inzet van middelen.
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9.2.5 Een nadere analyse van de finale-productievarianten

Modelkeuze

Uit de resultaten van de vier modellen kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Uit de gemiddelde totale efficiëntie van 0,84 in het kostenmodel bij gegeven productie (in
termen van ziektegevallen) is af te leiden dat in die situatie dezelfde productie met 16%
minder kosten zou kunnen worden behaald, door hoeveelheden en allocatie van de inzet van
middelen aan te passen. Wanneer niet de productie zelf maar de opbrengst gegeven is, ligt de
totale efficiëntie in het kostenmodel op 0,72. Dit komt doordat de gegeven opbrengst tegen
lagere kosten kan worden geproduceerd door een andere samenstelling van de productie te
kiezen. Deze aan de opbrengst gerelateerde efficiëntie bedraagt gemiddeld 0,86.  Hieruit volgt2

dat de veronderstelling van kostenminimalisatie bij gegeven kosten de verschijnselen minder
goed beschrijft dan de veronderstelling van kostenminimalisatie bij gegeven productie.
Wellicht liggen hieraan beperkingen in de mogelijkheden tot patiëntenselectie ten grondslag.
In het opbrengstmodel zijn de verschillen kleiner. De economische efficiëntie in het
opbrengstmodel bedraagt bij de veronderstelling van gegeven inzet van middelen 0,78, en
wanneer de kosten gegeven zijn 0,72. De aan de ingezette-middelenallocatie gerelateerde
efficiëntie bedraagt 0,93. Analoog aan deze berekeningen kan worden geconcludeerd dat 7%
extra opbrengst kan worden gerealiseerd door de samenstelling van de ingezette middelen
binnen het gegeven budget aan te passen. Ook de veronderstelling van optimalisatie van de
ingezette middelen is hier niet te handhaven.
De veronderstelling van kostenminimalisatie bij gegeven productie levert de hoogste gemid-
delde efficiëntie. Uit nadere berekeningen blijkt ook dat bij dit model een groter aandeel van
de ziekenhuizen als efficiënt kan worden aangemerkt dan bij de overige drie modellen.
Tevens is de inefficiëntie in het kostenmodel die is gerelateerd aan de productieallocatie,
groter dan de inefficiëntie in het opbrengstmodel gerelateerd aan de ingezette-middelen-
allocatie. Dit houdt in dat ziekenhuizen meer rekening houden met de prijzen van de
ingezette middelen dan met de prijzen van de producten. Hieruit kan worden afgeleid dat
wanneer uitgegaan wordt van de finale productie, het kostenmodel bij gegeven productie de
productiestructuur van de algemene ziekenhuizen het beste beschrijft.

Efficiëntie van academische ziekenhuizen

Zoals in de inleiding vermeld, is het voor het kostenmodel bij gegeven productie mogelijk om
ook de efficiëntie van de academische ziekenhuizen te bestuderen. Hierbij worden de presta-
ties van de algemene ziekenhuizen met die van de academische ziekenhuizen vergeleken. In
de analyse zijn de variabelen opgenomen die ook in het kostenmodel voor de algemene
ziekenhuizen zijn gehanteerd (zie tabel 9.1). Tabel 9.9 geeft de resultaten van deze analyse.
Hierbij zijn de gemiddelde efficiënties voor beide typen afzonderlijk weergegeven.

Tabel 9.9 geeft aan dat de gemiddelde totale efficiëntie van alle ziekenhuizen 0,81 bedraagt.
De schaalefficiëntie van de ziekenhuizen heeft een gemiddelde waarde van 0,93. De
resterende efficiënties, de technische en allocatieve efficiëntie, bedragen tezamen gemiddeld
0,86 (economische efficiëntie). 
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Tabel 9.9 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, finale productie, algemene
en academische ziekenhuizen, 1985-1995

alle ziekenhuizen algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen
totale efficiëntie 0,81 0,81 0,72

waarvan
schaalefficiëntie 0,93 0,94 0,88
economische efficiëntie 0,86 0,87 0,82
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,94 0,94 0,89
   technische efficiëntie 0,92 0,92 0,93

Bron: SCP (analysebestand)   

De schaalefficiëntie bedraagt gemiddeld bij de academische ziekenhuizen slechts 0,88. Dit is
veel lager dan bij de algemene ziekenhuizen (0,93). Eén van de oorzaken is het feit dat de
academische ziekenhuizen veel groter zijn dan het gemiddelde algemene ziekenhuis, en de
schaalefficiëntie afneemt naarmate de ziekenhuizen groter zijn (zie tabel 9.10). De gemid-
delde economische efficiëntie bedraagt bij de algemene ziekenhuizen 0,87. Ook deze is
kleiner bij de academische ziekenhuizen (0,86). Oorzaak hiervan is een lage allocatieve
efficiëntie. De technische efficiëntie ligt zelfs bij de academische ziekenhuizen iets hoger. Het
is dus vooral het effect van prijsveranderingen van de ingezette middelen op de samenstelling
van de ingezette middelen verschilt tussen de algemene en academische ziekenhuizen.
De efficiënties van de algemene ziekenhuizen zijn gemiddeld in deze analyse slechts iets lager
dan in de analyse waarbij alleen algemene ziekenhuizen een rol spelen (zie tabel 9.2). Hieruit
volgt dat de frontier, gevormd door de efficiënte ziekenhuizen, maar weinig wijzigt wanneer
de academische ziekenhuizen worden toegevoegd. Uit een nadere berekening volgt dat een
kwart van de efficiënte algemene ziekenhuizen door toevoeging van de academische zieken-
huizen niet langer op de (kosten)frontier ligt. Deze algemene ziekenhuizen worden dus
gedomineerd door ziekenhuiscombinaties waarvan ook een academisch ziekenhuis deel
uitmaakt. Van de academische ziekenhuizen komt, zo blijkt bij nadere bestudering, slechts
8% op de (kosten)frontier te liggen. Academische ziekenhuizen verschillen dus qua produc-
tiestructuur niet veel van algemene ziekenhuizen. Ook de academische ziekenhuizen kunnen
dientengevolge goed met behulp van het kostenmodel bij gegeven productie worden
beschreven.

Het kostenmodel bij gegeven productie nader beschouwd

In het voorgaande is aangegeven dat het kostenmodel bij gegeven productie de beste weergave
is van de productiestructuur van algemene ziekenhuizen, en dat de academische ziekenhuizen
een vergelijkbare productiestructuur vertonen. Daarom wordt dit model, inclusief de academi-
sche ziekenhuizen, in de rest van deze paragraaf als uitgangspunt gehanteerd. De economi-
sche en schaalefficiëntie staan in deze paragraaf verder centraal. 

Informatie over de spreiding van de economische-efficiëntiescores is af te lezen uit figuur 9.1.
Hierin wordt de verdeling van de economische efficiëntie per ziekenhuis gepresenteerd aan de
hand van de frequentieverdeling van de scores.
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Figuur 9.1 Economische efficiëntie bij gegeven productie, finale productie, algemene en academische
ziekenhuizen, 1985-1995

De laagste score voor de economische efficiëntie is vrij gering (0,57), maar het aantal
ziekenhuizen met een lage efficiëntie blijkt klein te zijn. Bijna 40% van de ziekenhuizen heeft
een score van 0,90 of meer. Dit houdt in dat zij gemiddeld hun productie tegen hoogstens
10% minder kosten kunnen behalen. Er zijn veel ziekenhuizen bijna efficiënt: ongeveer 8%
van de ziekenhuizen heeft een score van 0,99 of groter. Deze ziekenhuizen dienen als
referentiepunt voor de overige ziekenhuizen.

Uit tabel 9.9 bleek dat de ziekenhuizen gemiddeld 7% te veel kosten maken, doordat zij niet
op optimale schaal produceren. De vraag is nu of zij op te grote of op te kleine schaal
opereren. Wanneer ziekenhuizen op te grote schaal produceren, nemen de gemiddelde kosten
van de productie toe naarmate de schaal van productie groter is. Tabel 9.10 geeft aan voor
welk deel van de ziekenhuizen dat het geval is (afnemende schaalopbrengsten). Ook wordt het
aandeel ziekenhuizen dat een te kleine schaal (toenemende schaalopbrengsten), of een juiste
schaal heeft gekozen weergegeven. De schaalopbrengsten worden voor de grootteklassen en
typen ziekenhuizen afzonderlijk vermeld. Daarnaast wordt per grootteklasse de gemiddelde
schaalefficiëntie weergegeven.
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Tabel 9.10 Schaalefficiëntie en schaalopbrengsten van het model van kostenminimalisatie bij gegeven
productie, finale productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995 (in procenten)

schaalefficiëntie toenemende constante afnemende
schaalopbrengsten schaalopbrengsten schaalopbrengsten

algemene ziekenhuizen 0,94 12 15 73a

klein 0,98 32 35 33
middelgroot 0,95 4 6 90
groot 0,85 0 4 96

academische ziekenhuizen 0,88 10 2 88

totaal 0,94 14 15 73
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 9.10 laat zien dat wanneer de productie in termen van ziektegevallen voor de zieken-
huizen een gegeven is, de schaalefficiëntie afneemt naarmate de ziekenhuizen groter worden.
Daarnaast is de schaalefficiëntie bij de academische ziekenhuizen iets groter dan bij de grote
algemene ziekenhuizen. Hieruit volgt de eerder aangegeven conclusie dat de lage schaal-
efficiëntie niet wordt veroorzaakt door het academische karakter, maar door de grootte van
het ziekenhuis. Het academische karakter lijkt eerder een deel van de schaalinefficiëntie te
compenseren. 73% van de ziekenhuizen in de periode 1985-1995 heeft te maken met
afnemende schaalopbrengsten; vanuit het oogpunt van kostenminimalisatie produceren zij op
een te grote schaal. Slechts 14% produceert op te kleine schaal en zou de (gemiddelde) kosten
kunnen verminderen door meer te produceren. Met name de middelgrote en grote algemene
ziekenhuizen en de academische ziekenhuizen hebben vaak te maken met afnemende schaal-
opbrengsten. Dit is echter gedeeltelijk inherent aan de gehanteerde methode; de negatieve
schaaleffecten voor de grote(re) ziekenhuizen daarin worden overschat.
Uit deze analyse kan desalniettemin geconcludeerd worden dat de schaalvergroting te ver is
doorgevoerd: de grote ziekenhuizen zijn zo groot geworden dat ze door bijvoorbeeld
bureaucratie minder efficiënt zijn dan iets kleinere ziekenhuizen. Deze conclusie houdt echter
geen rekening met de kwaliteit van de zorg. Deze zou wel gebaat kunnen zijn bij grote
ziekenhuizen.
Het is echter opvallend dat in alle grootteklassen ook ziekenhuizen op de optimale schaal
blijken te produceren (constante schaalopbrengsten). Dit geeft aan dat er, vanuit het oogpunt
van economische efficiëntie, niet één optimale schaal bestaat, maar dat er meerdere
mogelijkheden bestaan om van de schaalopbrengsten gebruik te maken. In hoofdstuk 10 zal
aan de hand van simulaties de omvang van de mogelijke kostenbesparingen die met
wijzigingen in de schaal van productie te behalen zijn, nader worden bestudeerd.

Efficiëntie in de tijd

Door de efficiënties voor de verschillende jaren uit te rekenen, ontstaat een beeld van de
technologische ontwikkeling. In het bijzonder kan ook worden gekeken naar het percentage
efficiënte ziekenhuizen in de verschillende jaren. In tabel 9.11 worden daarom de gemiddelde
economische efficiëntie en schaalefficiëntie weergegeven, evenals het percentage zieken-
huizen dat als efficiënt wordt bestempeld (efficiëntie van minstens 0,99).
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Tabel 9.11 Efficiëntie in de tijd, finale productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

schaalefficiëntie economische efficiëntie percentage economisch
efficiënte ziekenhuizen

1985 0,95 0,85 14
1986 0,95 0,85 12
1987 0,95 0,85 16
1988 0,94 0,85 6
1989 0,95 0,87 5
1990 0,94 0,85 4
1991 0,93 0,85 4
1992 0,92 0,86 7
1993 0,92 0,88 8
1994 0,92 0,90 15
1995 0,92 0,88 12

Bron: SCP (analysebestand)   

De schaalefficiëntie is in de loop der tijd afgenomen (van 0,95 in 1985 tot 0,92 in 1995). De
schaalvergroting lijkt hier dus negatieve efficiëntiegevolgen te hebben. De economische
efficiëntie is echter in de loop der tijd toegenomen, grofweg van 0,85 in 1985 tot 0,88 in 1995.
Dit geeft aan dat, gegeven hun schaal en productie, de ziekenhuizen steeds efficiënter met hun
ingezette middelen omgaan. De periode 1988-1993 bevat relatief minder efficiënte
ziekenhuizen dan de periodes ervoor en erna (1985-1988 en 1992-1995). Met andere
woorden, er is geen sprake van een positieve technologische ontwikkeling.

Efficiëntie en achtergrondkenmerken

In een extra analyse wordt de efficiëntie gerelateerd aan een aantal achtergrondkenmerken
van de ziekenhuizen. Deze zijn aangegeven in hoofdstuk 8 (tabel 8.1). In deze paragraaf zijn,
zoals aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk (§  9.1), twee productiekenmerken aan de
efficiëntiekenmerken toegevoegd, omdat deze in de niet-parametrische methode niet in de
productie kunnen worden verwerkt. Het gaat om het aantal topklinische operaties per opname
en de casemix-index. Voor een bespreking van de kenmerken wordt verwezen naar paragraaf
6.5. De relatie tussen de kenmerken en de efficiëntiescores wordt bestudeerd met behulp van
regressieanalyse. Om schattingstechnische redenen is daarbij de zogenoemde Tobit-methode
gehanteerd. Zie bijlage B9.1 voor een korte toelichting van de gevolgde methode.

Tabel 9.12 bevat de resultaten van de analyse van de relatie tussen de economische efficiëntie
en de achtergrondkenmerken van de ziekenhuizen. De tabel bevat per kenmerk de richting
van het effect dat het desbetreffende kenmerk heeft op de efficiëntie. Zo geeft het '–'-teken bij
de samenstellingsprijs van verplegend personeel in de eerste getallenkolom van tabel 9.12 aan
dat een relatief hoge samenstellingsprijs gepaard gaat met een relatief lage economische
efficiëntie. Het '+'-teken bij de concentratiegraad geeft aan dat een hoge concentratiegraad
bijdraagt aan een toename van de efficiëntie. Als het positieve dan wel negatieve effect van
een bepaald kenmerk betrouwbaar is (significant is op 5%-niveau), is '++' respectievelijk '– –'
genoteerd.
Tevens bevat tabel 9.12 een overzicht van de omvang van de verschillende effecten aan de
hand van de verklarende waarde per kenmerk. Zo geeft de waarde 1 bij de samenstellingsprijs
van verplegend personeel aan dat verschillen in de samenstellingsprijs 1% bijdragen aan de
verklaring van de verschillen in efficiëntie tussen de verschillende ziekenhuizen. Zie bijlage
B9.1 voor een technische uiteenzetting over de gevolgde methode. Tot slot geeft de R2

onderaan de tabel aan hoeveel van de variatie in de efficiëntie kan worden verklaard door alle
kenmerken in de analyse tezamen. Deze bedraagt 0,28. Dit geeft aan dat ruim een kwart van
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de variantie in de economische efficiëntie kan worden verklaard door de opgenomen
kenmerken.

Tabel 9.12 Resultaten van de relatie tussen de efficiënties en de achtergrondkenmerken voor algemene en
academische ziekenhuizen, finale productie, 1985-1995

coëfficiënt verklaringsgraada

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel – 1
samenstellingsprijs paramedisch personeel – 1
samenstellingsprijs overig personeel – – 8
aandeel consulenten ++ 4
topklinische operaties per opname – – 3
casemix-index – – 1

trend ++ 18

institutionele en marktkenmerken
stichting – 0
confessioneel + 0
concentratiegraad + 0
combinatie met andere instelling + 0
FB-systematiek – – 14
fuseert volgend jaar – 1
dit jaar gefuseerd + 0

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel – – 8
voltijdfactor paramedisch personeel – – 7
voltijdfactor overig personeel ++ 5
bezettingsgraad bedden ++ 3
bezettingsgraad operatiekamers ++ 2
bezettingsgraad verloskamers ++ 2
bezettingsgraad röntgenkamers ++ 7
ziekteverzuim – – 1b

uitbestedingen  – 1
inbestedingen + 1
aandeel specialisten in loondienst – – 2
aandeel specialisten in opleiding – – 9
buitenpolikliniek – – 1
reserve aanvaardbare kosten – 0

R 0,282

++ = positief en significant op 5%; + = positief en niet-significant op 5%.a

– – = negatief en significant op 5%; – = negatief en niet-significant op 5%.
Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op hetb

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)   

Het eerste blokje kenmerken, de kwaliteitskenmerken, bevat de samenstellingsprijzen van
personeel. Deze samenstellingsprijzen meten de opleiding en ervaring van het personeel (zie
§ 6.5 voor een nadere toelichting). Het effect van de samenstellingsprijzen is in alle modellen
negatief. Dat wil zeggen dat het inzetten van relatief hoogopgeleid en ervaren (en dus relatief
duur) personeel, de efficiëntie vermindert. Dus, de extra kosten die de inzet van dit duurdere
personeel met zich meebrengt, worden niet volledig gecompenseerd door een hogere producti-
viteit. De kwaliteit van de zorg zal wel gebaat zijn bij de inzet van ervaren personeel, hetgeen
echter niet in de productie tot uitdrukking komt. Hier wordt dus een kwaliteitsverbetering in
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elk geval gedeeltelijk als efficiëntievermindering aangemerkt. Evenals in de parametrische
analyses is de verklaringsgraad van de samenstellingsprijzen alleen bij het overige personeel
substantieel.
De aanwezigheid van consulenten vergroot de efficiëntie; de verklaringsgraad bedraagt
ongeveer 4%.
Zoals te verwachten is de gemeten efficiëntie van ziekenhuizen kleiner naarmate de zorg-
zwaarte van de patiënten hoog is. Dit wordt aangegeven door het negatieve effect van de
topklinische operaties per opname en de casemix-index. Met andere woorden, doordat in de
berekeningen met deze variabelen geen rekening gehouden is, wordt de efficiëntie onderschat.
De verklaringsgraad van de topklinische operaties per opname is groter dan die van de case-
mix-index. Dit is wellicht een gevolg van de constructie van de casemix-index (zie § 5.4.1 en
bijlage B5.2)

Het effect van de trend op de efficiëntie is positief. Dit geeft aan dat er sprake is van een
autonome toename van de efficiëntie. Dit spoort met de toegenomen economische efficiëntie,
zoals gepresenteerd in tabel 9.11.

De effecten van de institutionele en marktkenmerken in tabel 9.12 zijn wat minder sprekend.
De effecten zijn veelal niet significant. Zo lijken stichtingen en niet-confessionele zieken-
huizen minder efficiënt te produceren dan overige beheersvormen, maar de effecten zijn niet
betrouwbaar. Zoals eerder gemeld, geeft de beheersvorm verschillen in sociale lasten aan
tussen ziekenhuizen. Verschillen in pensioenfondsen en bijvoorbeeld het al dan niet betrekken
van diensten van de gemeenten kunnen aan de efficiëntieverschillen tussen de beheersvormen
ten grondslag liggen. De confessionele ziekenhuizen zijn wellicht efficiënter doordat er bij
hen meer vrijwilligers werk verrichten.
De concentratiegraad heeft een positief effect op de efficiëntie: hoe minder concurrentie ofwel
hoe meer de zorg bij weinig ziekenhuizen geconcentreerd is, des te efficiënter is het ziekhuis.
Dit contra-intuïtieve resultaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het ontbreken van de
mogelijkheid tot prijsconcurrentie in deze sector. Om patiënten aan te trekken wordt blijkbaar
eerder de kwaliteit verhoogd. De bijbehorende kosten leiden dan tot een lagere efficiëntie.
Wanneer een ziekenhuis gelieerd is aan een andere instelling, lijkt dit efficiënter dan een
ziekenhuis zonder banden met andere instellingen De effecten zijn statistisch niet erg
betrouwbaar.
Tegen de verwachting in heeft de invoering van de FB-systematiek niet geleid tot een
efficiëntere productie bij de ziekenhuizen, maar juist tot een grotere inefficiëntie. De prikkels
die het FB-systeem in zich heeft, leiden volgens de hier gevolgde methode dus niet tot
kostenbesparingen of productietoenamen. Hieruit is echter niet af te leiden dat de invoering
van dit budgetteringssysteem geen goede invloed heeft op de kosten van de ziekenhuiszorg.
Hierover zijn op basis van deze analyses geen uitspraken te doen. Tevens moet de kantteke-
ning worden geplaatst dat deze variabele slechts een grove benadering van de invoering van
de FB-systematiek is, en ook allerlei andere ontwikkelingen na 1988 in zich herbergt.
Hierdoor wordt de conclusie vertroebeld.
De laatste twee institutionele kenmerken hebben betrekking op het fuseren van ziekenhuizen.
Ziekenhuizen die een fusie voorbereiden, hebben te maken met een relatief lage efficiëntie,
terwijl ziekenhuizen die net gefuseerd zijn juist een relatief hoge efficiëntie vertonen.
Mogelijk hebben de reorganisaties die bij een fusie noodzakelijk worden, (op korte termijn)
gunstige gevolgen voor de efficiëntie, of spelen schaaleffecten hier een rol. De coëfficiënten
zijn echter weinig betrouwbaar en hebben een kleine verklaringsgraad.
In de serie institutionele kenmerken heeft alleen de invoering van de FB-systematiek een hoge
verklaringsgraad.
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Bij de proceskenmerken spelen de voltijdfactoren van personeel een rol. Zowel bij verplegend
als bij paramedisch personeel blijkt het in dienst hebben van veel voltijders duidelijk
inefficiënt te zijn. Dit is op het eerste gezicht een vreemd resultaat, dat ook gevonden is in
hoofdstuk 8. Verwacht werd dat het inzetten van deeltijders extra inzet vergt doordat het werk
telkens moet worden overgedragen. Echter, deeltijders onder het verplegend en paramedisch
personeel zullen veelal wel volledige diensten draaien, zodat daardoor geen extra
inefficiënties ontstaan. Overdrachten hebben hier plaats voor voltijd- en deeltijdpersoneel. De
kosten voor deeltijders liggen vaak lager door vrijstelling van allerlei premies die bij voltijders
wel afgedragen moeten worden. Dit heeft bij elkaar tot gevolg dat de efficiëntie wordt
vergroot door het inzetten van veel relatief goedkope deeltijders. Bij het overig personeel ligt
het anders: het effect van voltijders is hier juist positief. Bij deze groep is het overdragen van
werk wel een probleem. Immers, als iemand fulltime werkt, is er helemaal geen overdracht
nodig. Tevens moet er rekening gehouden worden met de belasting van de overhead, zoals
vergaderingen, op het deeltijdpersoneel. De verklaringsgraad van de voltijdfactoren bedraagt
5% à 8%.
Hoge bezettingsgraden van bedden, operatie-, verlos- en röntgenkamers, vergroten de
efficiëntie. De capaciteit wordt dan goed benut. Blijkbaar zijn de bezettingsgraden niet
dusdanig hoog dat er logistieke problemen ontstaan. Met name bij de röntgenkamers is de
verklaringsgraad van de bezettingsgraad relatief hoog (7%).
Zoals verwacht gaat een hoog ziekteverzuim gepaard met een lage efficiëntie; de verklarings-
graad bedraagt ongeveer 2%. 
Het effect van de omvang van de uitbestedingen op de efficiëntie is negatief; inbestedingen
hebben juist een positief effect op de efficiëntie. Hoewel deze effecten niet erg betrouwbaar
zijn, kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat het samenwerken met andere
ziekenhuizen door (deel)taken voor anderen uit te voeren efficiëntiewinst met zich meebrengt,
terwijl het afstoten van taken juist tot verlies leidt.
Een groot aandeel specialisten in loondienst verkleint de economische efficiëntie. Blijkbaar
leveren de specialisten in loondienst minder productie, in termen van (behandelde) ziekte-
gevallen, dan de zelfstandige specialisten, of produceren zij tegen hogere kosten voor het
ziekenhuis, doordat zij meer verrichtingen en verpleegdagen (laten) uitvoeren.
Hoe meer opleidingsplaatsen er in een ziekenhuis zijn, hoe lager de efficiëntie uitvalt. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat opleiding beslag legt op de middelen van een ziekenhuis,
en de specialisten in opleiding wellicht meer onderzoeken laten doen voordat zij een diagnose
kunnen stellen, hoewel zij daarvoor geen financiële prikkels hebben. Ook kan de behandeling
wat minder efficiënt verlopen. Hierover moet de analyse met de intermediaire productie
uitsluitsel geven. De verklaringsgraad van deze variabele is onverwacht hoog (9%). Dit
resultaat is tegengesteld aan het effect van specialisten in opleiding bij de parametrische
analyse. Dit verschil kan grotendeels verklaard worden uit het feit dat daar een dummy-
variabele is gehanteerd (meer of minder dan 10% in opleiding), terwijl het aandeel zelf als
verklarende variabele is opgenomen.
De aanwezigheid van een buitenpolikliniek levert, zoals te verwachten, een negatieve, zij het
niet-significante, bijdrage aan de efficiëntie. Naast het feit dat in een buitenpolikliniek allerlei
faciliteiten aanwezig dienen te zijn die ook in een gewone polikliniek aanwezig zijn, zullen
allerlei synergie-effecten ontbreken die er tussen ziekenhuis en polikliniek bestaan. Gedacht
kan worden aan het consulteren van collega's, wat meer tijd kost wanneer polikliniek en
kliniek zich niet op dezelfde locatie bevinden.
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Tabel 9.12 toont aan dat grote reserves gepaard gaan met lage efficiëntie, maar dit effect is
statistisch niet betrouwbaar. Het effect volgt de theorie van Breyer en Zweifel (1992).

In een aparte analyse is het effect van het type ziekenhuis op de efficiëntie bestudeerd, door
het type als kenmerk aan de Tobit-analyse toe te voegen. Het feit dat een ziekenhuis
academisch is, blijkt dan een positief effect te hebben op de efficiëntie. Blijkbaar wordt de
lagere efficiëntie in de academische ziekenhuizen (zie tabel 9.9) veroorzaakt door zaken die al
in de analyse zijn opgenomen, en produceren de academische ziekenhuizen, gegeven de
omstandigheden, juist op een meer efficiënte wijze dan de algemene ziekenhuizen. Gedacht
kan worden aan de zorgzwaarte (gemeten door topklinische operaties per opname en de
casemix-index). 

9.3 Een analyse via de intermediaire productie

9.3.1 Minimale kosten bij gegeven productie, intermediaire productie

In dit model ligt de productie gemeten in verpleegdagen en verrichtingen voor de zieken-
huizen vast. De ziekenhuizen trachten deze productie te behalen tegen zo min mogelijk
kosten. De variabelen die in deze analyse een rol spelen, zijn opgenomen in tabel 9.13.

Tabel 9.13 Variabelen voor het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, intermediaire productie

variabele inzet van middelen vaste inzet van middelen  vaste productie 
(hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid) (hoeveelheid)

verplegend personeel kapitaal dagbehandelingsdagen
paramedisch personeel gewogen verpleegdagen
overig personeel radiodiagnostiek
materiaal reactivering

klinische operaties
overige verrichtingen
onderzoek

De variabelen in tabel 9.13 zijn in hoofdstuk 6 uitvoerig besproken. Uitzondering hierop zijn
de variabelen gewogen verpleegdagen en overige verrichtingen. De gewogen verpleegdagen
zijn opgebouwd uit de gewone verpleegdagen, PAAZ-verpleegdagen, IC-verpleegdagen, en
verpleegdagen voor kindergeneeskunde. De gewichten van de groepen verpleegdagen zijn
berekend aan de hand van de kostenfunctieanalyse uit paragraaf 8.4.1. De parameters van de
afzonderlijke variabelen in de daar berekende hedonische functie worden als gewichten
gehanteerd om een index voor verpleegdagen te vinden. Op dezelfde manier is de variabele
overige verrichtingen opgebouwd uit een gewogen som van bijzondere verrichtingen
(hemodialyses en hartkatheterisaties) en topklinische operaties.

Tabel 9.14 bevat een overzicht van de berekende efficiëntiescores.

Tabel 9.14 geeft aan dat de gemiddelde totale efficiëntie in deze situatie 0,81 bedraagt. De
schaalcomponent hiervan bedraagt gemiddeld 0,92, hetgeen inhoudt dat 8% van de efficiën-
tieverschillen kan worden toegeschreven aan verschillen in de schaal waarop de ziekenhuizen
opereren. De economische efficiëntie bedraagt 0,87, ofwel de ziekenhuizen maken gemiddeld
13% meer kosten dan wanneer zij allemaal de juiste samenstelling en hoeveelheden middelen 
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zouden gebruiken om de productie, gegeven in termen van verrichtingen en verpleegdagen, te
behalen. De allocatieve en technische efficiënties bedragen gemiddeld respectievelijk 0,93 en
0,94.

Tabel 9.14 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, intermediaire productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,81 0,10 0,53

waarvan
schaalefficiëntie 0,92 0,08 0,65
economische efficiëntie 0,87 0,08 0,60
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,93 0,05 0,60
   technische efficiëntie 0,94 0,07 0,67

Bron: SCP (analysebestand)   

In vergelijking met de analyse uitgaande van de finale productie in tabel 9.2, is de totale
efficiëntie hier gemiddeld lager. Dit wordt veroorzaakt door zowel een lage schaalefficiëntie
als een lage economische efficiëntie. Het verschil tussen beide modellen is toe te schrijven aan
de behandelingswijze. Zoals ook werd geconstateerd in hoofdstuk 8, volgt ook hieruit dat de
inefficiëntie van het produceren van verrichtingen en verpleegdagen (deels) wordt gecom-
penseerd door patiënten op een andere wijze te behandelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de
dalende verpleegduur. Hierdoor treedt een efficiëntiewinst op van enkele procenten bij de
finale productie ten opzichte van de intermediaire productie, zowel in de totale efficiëntie als
in de schaalefficiëntie en de economische efficiëntie.

9.3.2 Minimale kosten bij gegeven opbrengst, intermediaire productie

In dit model wordt verondersteld dat de ziekenhuizen een bepaalde opbrengst realiseren en
daarbij hun kosten trachten te minimaliseren. Deze situatie weerspiegelt het uitgangspunt dat
de productieafspraken een niveau van opbrengst bepalen dat de ziekenhuizen trachten te
bereiken. Hierbij kan afgeweken worden van de in de productieafspraken vastgelegde aan-
tallen verpleegdagen en dagbehandelingsdagen, zolang de totale opbrengst behaald worden.
De veronderstelling is dan dat het ziekenhuis verrichtingen en verpleegdagen die weinig
kosten en veel opbrengen, zullen prefereren boven verrichtingen en verpleegdagen die veel
kosten en/of weinig opbrengen. 
In tabel 9.15 zijn de variabelen opgenomen die in deze analyse zijn gehanteerd. De variabelen
gewogen verpleegdagen en overige verrichtingen zijn, zoals eerder aangegeven, indices die
berekend zijn aan de hand van de kostenfunctieanalyse uit paragraaf 8.4.1.

Tabel 9.15 Variabelen voor kostenmodel bij gegeven opbrengst, intermediaire productie

variabele inzet van middelen vaste inzet van middelen variabele productie vaste productie 
(hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid) (hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)

verplegend personeel overige
kapitaal dagbehandelingsdagen verrichtingen

paramedisch personeel gewogen verpleegdagen onderzoek
overig personeel radiodiagnostiek
materiaal reactivering

klinische operaties
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Tabel 9.16 geeft een overzicht van de efficiënties die uit de analyse volgen.

Tabel 9.16 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven opbrengst, intermediaire productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,74 0,10 0,48

waarvan
schaalefficiëntie 0,92 0,08 0,63
economische efficiëntie 0,80 0,09 0,53
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,91 0,05 0,56
   technische efficiëntie 0,87 0,09 0,55

Bron: SCP (analysebestand)   

De totale efficiëntie in de situatie van gegeven opbrengst in tabel 9.16 bedraagt gemiddeld
0,74; de schaalefficiëntie en economische efficiëntie bedragen gemiddeld respectievelijk 0,92
en 0,80. De verschillen met de overeenkomstige analyse bij de finale productie in tabel 9.4
zijn niet erg groot. De behandelingswijze levert blijkbaar nauwelijks efficiëntievoordelen op.
De schaalefficiëntie is bij de intermediaire productie zelfs iets groter (0,92 i.p.v. 0,91). Bij het
produceren van verrichtingen en verpleegdagen zijn dus minder schaalvoordelen te behalen
dan bij het behandelen van ziektegevallen. Hetzelfde geldt voor de technische efficiëntie, die
bij de intermediaire-productiebenadering ook groter is dan bij de finale-productiebenadering.

9.3.3 Maximale opbrengst bij gegeven inzet van middelen, intermediaire productie

Dit model beschrijft de situatie dat de ziekenhuizen trachten hun opbrengst te maximaliseren,
waarbij de inzet van middelen voor hen een gegeven is. Deze situatie is niet erg realistisch,
omdat ziekenhuizen in de praktijk hun middelen tot op zekere hoogte kunnen aanpassen, door
bijvoorbeeld het personeelsbestand uit te breiden of in te krimpen (bv. door natuurlijk verloop)
of door een andere inzet van materiaal te kiezen. Voor de volledigheid worden de resultaten
hier toch vermeld. De variabelen voor deze analyse zijn opgenomen in tabel 9.17.

Tabel 9.17 Variabelen voor het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven inzet van middelen, intermediaire
productie

vaste inzet van middelen variabele productie vaste productie 
(hoeveelheid) (hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)

verplegend personeel dagbehandelingsdagen overige verrichtingen
paramedisch personeel gewogen verpleegdagen onderzoek
overig personeel radiodiagnostiek
materiaal reactivering
kapitaal klinische operaties

Tabel 9.18 bevat de resultaten van de analyse onder de veronderstelling van opbrengstmaxi-
malisatie bij gegeven inzet van middelen.
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Tabel 9.18 Efficiënties van het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven inzet van middelen, intermediaire
productie, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,80 0,10 0,51

waarvan
schaalefficiëntie 0,91 0,08 0,62
economische efficiëntie 0,88 0,07 0,57
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,92 0,05 0,72
   technische efficiëntie 0,95 0,06 0,66

Bron: SCP (analysebestand)   

De totale efficiëntie bedraagt in dit model gemiddeld 0,80. De schaalcomponent bedraagt
gemiddeld 0,91. Hieruit volgt dat door de algemene ziekenhuizen gemiddeld 9% meer
geproduceerd zou kunnen worden met dezelfde kosten door een andere schaal van productie
te kiezen. De economische efficiëntie bedraagt 0,88. Dit geeft aan dat door een andere ver-
houding van de productie te kiezen, dat wil zeggen, een andere verhouding van de verrich-
tingen en verpleegdagen, of door de productie van alle verrichtingen en verpleegdagen tege-
lijkertijd op te voeren, de ziekenhuizen gemiddeld hun opbrengst kunnen vergroten met 12%
gegeven de inzet van middelen.
De gemiddelde totale efficiëntie is in deze analyse groter dan de efficiëntie bij de analyse van
opbrengstmaximalisatie bij gegeven inzet van middelen bij de finale productie (tabel 9.6), met
name door verschillen in de allocatieve efficiëntie. Hieruit volgt dat de behandelingswijze
vanuit het oogpunt van opbrengstmaximalisatie inefficiënties ter grootte van 2% veroorzaakt
(0,80-0,78). Ziekenhuizen reageren dus meer op de opbrengstprijzen per verrichting (of ver-
pleegdag) dan op de opbrengstprijs per ziektegeval. Met andere woorden, er vindt geen
patiëntenselectie plaats om de opbrengst te maximaliseren, maar bij de verrichtingen en
verpleegdagen wordt wel rekening gehouden met de bijbehorende opbrengst.

9.3.4 Maximale opbrengst bij gegeven kosten, intermediaire productie

Hier wordt verondersteld dat ziekenhuizen hun opbrengst trachten te maximaliseren zonder
een gegeven kostenbedrag te overschrijden. Tabel 9.19 bevat de variabelen die in de analyse
zijn gehanteerd.

Tabel 9.19 Variabelen voor het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven kosten, intermediaire productie

variabele inzet van middelen vaste inzet van middelen variabele productie vaste productie 
(hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid) (hoeveelheid en prijs) (hoeveelheid)

verplegend personeel overige
kapitaal dagbehandelingsdagen verrichtingen

paramedisch personeel gewogen verpleegdagen onderzoek
overig personeel radiodiagnostiek
materiaal reactivering

klinische operaties

In tabel 9.20 wordt een overzicht gegeven van de efficiënties die bij deze veronderstelling zijn
berekend.
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Tabel 9.20 Efficiënties van het model van opbrengstmaximalisatie bij gegeven kosten, intermediaire productie,
algemene ziekenhuizen, 1985-1995

gemiddelde standaardafwijking minimum
totale efficiëntie 0,74 0,10 0,48

waarvan
schaalefficiëntie 0,89 0,10 0,58
economische efficiëntie 0,83 0,08 0,54
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,92 0,05 0,69
   technische efficiëntie 0,91 0,08 0,64

Bron: SCP (analysebestand)   

In de situatie van gegeven kosten, beschreven in tabel 9.20, bedraagt de totale efficiëntie 0,74,
de schaalefficiëntie 0,89 en de economische efficiëntie 0,83. Dit houdt in dat door verande-
ringen van schaal de verhouding tussen opbrengst en kosten gemiddeld 11% gunstiger zou
kunnen uitvallen, en dat door verrichtingen en verpleegdagen in andere hoeveelheden of
verhoudingen te produceren nog eens 12% extra opbrengst zou kunnen worden gegenereerd
bij de gegeven kosten. Natuurlijk gelden deze percentages alleen wanneer alle ziekenhuizen
volledig efficiënt zouden gaan werken.
In combinatie met de resultaten uit het voorgaande model (opbrengstmaximalisatie bij
gegeven inzet van middelen) geven deze resultaten aan dat door misallocatie van de ingezette
middelen een flink efficiëntieverlies optreedt (van 0,80 naar 0,74). Met name de technische
efficiëntie daalt hierdoor. 
Vergelijking met de resultaten bij de finale productie (tabel 9.8) geeft aan dat de efficiëntie
door de behandelingswijze van de specialisten nog verder daalt. De economische efficiëntie is
bij de finale productie lager (0,72). Dit resultaat is tegengesteld aan het resultaat uit de
modellen waarbij de allocatie van de ingezette middelen een gegeven is. Blijkbaar is het
efficiëntieverlies dat door de misallocatie van de middelen ontstaat, bij de intermediaire
productie veel kleiner dan bij de finale productie.

9.3.5 Een nadere analyse van de intermediaire-productievarianten

Modelkeuze

De gemiddelde totale efficiënties uit de vier modellen variëren van 0,74 tot 0,81. Evenals in
de finale-productiebenadering heeft het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie
de hoogste gemiddelde efficiëntie. Hier is het verschil met het model van opbrengstmaxima-
lisatie bij gegeven inzet van middelen echter klein. Het feit dat bij het kostenmodel bij
gegeven productie van een hogere efficiëntie sprake is dan bij het kostenmodel bij gegeven
opbrengsten, laat zien dat er een forse mate van misallocatie van de producten is. Op
soortgelijke manier is aangegeven dat het opbrengstmodel bij gegeven kosten minder door de
empirie wordt ondersteund dan het kostenmodel met gegeven inzet van middelen.
De conclusie is dat de modellen waarin de productie of de inzet van middelen gegeven is,
redelijk adequate weergaven zijn van de waargenomen verschijnselen. Dit geldt echter niet
voor de modellen waarin de opbrengst of de kosten gegeven zijn.
Hoewel het verschil tussen het kostenmodel bij gegeven productie en het opbrengstmodel bij
gegeven inzet van middelen in termen van gemiddelde totale efficiëntie klein is, gaat onze
voorkeur toch uit naar het eerste model. In hoofdstuk 7 is immers al aangegeven dat de inzet
van middelen bij uitstek door het management kan worden beïnvloed, zodat dit juist niet als
gegeven moet worden beschouwd. Zo blijkt uit een nadere berekening dat het aantal (bijna)
efficiënte ziekenhuizen bij het kostenmodel hoger is dan bij het opbrengstmodel. Ook op meer
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pragmatische basis wordt voor het kostenmodel gekozen. In deze benadering is het mogelijk
om ook de academische ziekenhuizen in de analyse op te nemen, terwijl dat bij het opbrengst-
model wegens het ontbreken van productprijzen voor de academische ziekenhuizen niet mo-
gelijk is. Tevens wordt vergelijking met de finale-productiebenadering en met de parametri-
sche methode beter mogelijk wanneer het kostenmodel gehanteerd wordt.

Efficiëntie van academische ziekenhuizen

Zoals gezegd kan voor het kostenmodel bij gegeven productie ook de productiestructuur van
de academische ziekenhuizen worden onderzocht. De prestaties van de algemene zieken-
huizen worden nu ook vergeleken met die van de academische ziekenhuizen. Tabel 9.21 geeft
de berekende efficiënties weer, voor de algemene en academische ziekenhuizen afzonderlijk.

Tabel 9.21 Efficiënties van het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie, intermediaire productie,
algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

alle ziekenhuizen algemene ziekenhuizen academische ziekenhuizen
totale efficiëntie 0,80 0,81 0,74

waarvan
schaalefficiëntie 0,92 0,93 0,87
economische efficiëntie 0,87 0,87 0,85
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,93 0,93 0,89
   technische efficiëntie 0,93 0,93 0,95

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 9.21 geeft aan dat de totale efficiëntie gemiddeld voor alle ziekenhuizen 0,80 bedraagt.
De gemiddelde schaalefficiëntie voor de algemene en academische ziekenhuizen bedraagt
0,92. De economische efficiëntie bedraagt 0,87. De efficiënties voor de algemene zieken-
huizen wijken hier nauwelijks van af. 
De resultaten voor de algemene ziekenhuizen zijn vergelijkbaar met de resultaten uit het
voorgaande, waarbij alleen de algemene ziekenhuizen en rol spelen. Ongeveer 13% van de
efficiënte algemene ziekenhuizen uit de eerdere analyse komen in deze analyse als niet-
efficiënt uit de bus (1% van alle algemene ziekenhuizen). Dus, toevoeging van de acade-
mische ziekenhuizen heeft geen grote invloed op de ligging van de frontier. Bijna 10% van de
academische ziekenhuizen komt op de frontier. Het gaat hier echter, op twee gevallen na,
steeds om hetzelfde ziekenhuis in verschillende jaren. Dit ziekenhuis is efficiënt vanwege de
bijzondere samenstelling van de productie.
De schaalefficiëntie is bij de academische ziekenhuizen veel lager dan bij de algemene
ziekenhuizen. Dit is het gevolg van het feit dat de academische ziekenhuizen veel groter zijn
dan het gemiddelde algemene ziekenhuis, en de schaalefficiëntie afneemt naarmate de
ziekenhuizen groter zijn (zie tabel 9.22). De gemiddelde economische efficiëntie is gemiddeld
2% kleiner bij de academische ziekenhuizen. Dit wordt veroorzaakt door een lage allocatieve
efficiëntie. Hieruit volgt dat de productiestructuur van de academische ziekenhuizen enigszins
afwijkt van die van de algemene ziekenhuizen, voornamelijk op het gebied van de allocatie
van middelen. 
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Het kostenmodel bij gegeven productie nader beschouwd

Figuur 9.2 bevat de frequentieverdeling van de economische efficiënties berekend met het
model van kostenminimalisatie bij gegeven productie voor de algemene en de academische
ziekenhuizen.

Figuur 9.2 Economische efficiëntie kostenmodel bij gegeven productie, intermediaire productie, algemene en
academische ziekenhuizen, 1985-1995

Figuur 9.2 laat zien dat vrij veel ziekenhuizen (bijna) efficiënt zijn: ongeveer 8% heeft een
efficiëntiescore van 0,99 of meer. Het grootste deel van de ziekenhuizen (ongeveer 80%) heeft
echter een economische efficiëntie tussen de 0,75 en 0,95. Een score van minder dan 0,65
wordt slechts bij een enkel ziekenhuis gevonden. 

In tabel 9.22 wordt aangegeven of ziekenhuizen een grotere of juist een kleinere schaal
moeten kiezen om hun efficiëntie te verbeteren. De schaalopbrengsten worden voor de
grootteklassen en typen ziekenhuizen afzonderlijk vermeld. Ook is de gemiddelde schaal-
efficiëntie per grootteklasse in de tabel opgenomen.
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Tabel 9.22 Schaalefficiëntie en schaalopbrengsten van het model van kostenminimalisatie bij gegeven
productie, intermediaire productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995 (in procenten)

schaalefficiëntie toenemende constante afnemende
schaalopbrengsten schaalopbrengsten schaalopbrengsten

algemene ziekenhuizen 0,93 2 13 85a

klein 0,98 7 29 64
middelgroot 0,92 0 7 93
groot 0,83 0 3 97

academische ziekenhuizen 0,86 0 12 88

totaal 0,92 2 13 85
Kleine ziekenhuizen: < 300 bedden; middelgrote ziekenhuizen: 300-599 bedden; grote ziekenhuizen: $ 600a

bedden.

Bron: SCP (analysebestand)   

Volgens tabel 9.22 daalt, evenals bij de finale productie, de schaalefficiëntie naarmate de
ziekenhuizen groter zijn. Tevens lijkt het academische karakter de schaalinefficiënties van
grote ziekenhuizen licht te compenseren: de efficiëntie van de academische ziekenhuizen is
iets groter dan die van de grote algemene ziekenhuizen. Tabel 9.22 laat duidelijk zien dat de
meeste algemene ziekenhuizen een te grote schaal hanteren, gezien vanuit het oogpunt van
efficiëntie; 85% van de ziekenhuizen heeft te maken met afnemende schaalopbrengsten.
Slechts 2% opereert op te kleine schaal, terwijl de rest (13%) de juiste schaal heeft. Met name
in de groep kleine ziekenhuizen zijn relatief veel ziekenhuizen te vinden met de optimale
schaal. Bij de middelgrote en grote ziekenhuizen komt het regime van toenemende schaal-
opbrengsten niet voor. De optimale schaal is niet eenduidig te bepalen: in iedere grootteklasse
(gemeten in erkende bedden) komen ziekenhuizen voor die op de optimale schaal opereren.
Echter, naarmate de ziekenhuizen groter worden, is de kans dat zij met afnemende schaal-
opbrengsten te maken krijgen ook groter.
Vergeleken met de finale productie, zoals in tabel 9.10, hebben meer ziekenhuizen te maken
met afnemende schaalopbrengsten dan in de analyse met intermediaire productie. Dit onder-
streept de eerder getrokken conclusie dat door de behandelingswijze van patiënten schaal-
voordelen kunnen ontstaan.

Efficiëntie in de tijd

Door de efficiënties voor de verschillende jaren uit te rekenen ontstaat een beeld van de
technologische ontwikkeling. In het bijzonder kan ook worden gekeken naar het percentage
efficiënte ziekenhuizen per jaar. In tabel 9.23 worden daarom de gemiddelde economische en
schaalefficiënties weerspiegeld, evenals het percentage ziekenhuizen dat als efficiënt wordt
bestempeld (efficiëntie van minstens 0,99).
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Tabel 9.23 Efficiëntie in de tijd, finale productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

schaalefficiëntie economische efficiëntie percentage economisch
efficiënte ziekenhuizen

1985 0,93 0,89 15
1986 0,93 0,88 13
1987 0,93 0,87 14
1988 0,92 0,86 8
1989 0,92 0,86 9
1990 0,92 0,83 2
1991 0,91 0,83 3
1992 0,91 0,84 3
1993 0,92 0,89 9
1994 0,92 0,90 13
1995 0,93 0,89 10

Bron: SCP (analysebestand)   

De schaalefficiëntie is in de loop der tijd eerst afgenomen (van 0,93 in 1985 tot 0,91 in 1991)
en daarna in 1995 weer teruggekeerd naar het niveau van 1985. De negatieve gevolgen van de
schaalvergroting van eind jaren tachtig lijken hier dus inmiddels weer goedgemaakt te zijn.
Ook de economische efficiëntie vertoont een U-vormig verloop. De periode 1988-1993 bevat
relatief minder efficiënte ziekenhuizen dan de periodes ervoor en erna (1985-1988 en
1992-1995). Met andere woorden, er is geen sprake van een positieve technologische
ontwikkeling.

Efficiëntie en achtergrondkenmerken

De gevonden efficiëntiescores kennen verschillende oorzaken. Conform de analyse van de
achtergronden van de efficiënties bij de finale productie in paragraaf 3.3, wordt dit onderzocht
door middel van een regressieanalyse, een zogenoemde Tobit-analyse. De kenmerken die bij
de finale productie een rol speelden, zijn ook hier weer in de analyse opgenomen. 
Hierbij vormen beide zorgzwaarte-indicatoren een uitzondering. Deze hebben immers geen
relatie met de verrichtingen, maar alleen met ziektegevallen. Conform tabel 9.12 zijn in
tabel 9.24 de tekens en de statistische betrouwbaarheid van de geschatte coëfficiënten
opgenomen. Tevens wordt de omvang van de verschillende effecten weergegeven. De bijdrage
aan de verklaarde variantie is per kenmerk in de tabel weergegeven. Tevens is de R2

opgenomen, als maat voor de verklaarde variantie voor alle kenmerken tezamen. Zie de
bijlage bij dit hoofdstuk voor een technische toelichting.
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Tabel 9.24 Resultaten van de relatie tussen de efficiënties en de achtergrondkenmerken, intermediaire
productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

coëfficiënt verklaringsgraada

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel – 1
samenstellingsprijs paramedisch personeel – – 3
samenstellingsprijs overig personeel – – 15
consulenten – 0

trend ++ 8

institutionele en marktkenmerken
stichting + 1
confessioneel + 0
concentratiegraad – 0
combinatie met andere instelling ++ 1
FB-systematiek – – 27
fuseert volgend jaar + 0
dit jaar gefuseerd + 0

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel – 0
voltijdfactor paramedisch personeel – – 7
voltijdfactor overig personeel + 1
bezettingsgraad bedden ++ 3
bezettingsgraad operatiekamers ++ 3
bezettingsgraad verloskamers – – 1
bezettingsgraad röntgenkamers ++ 8
ziekteverzuim – – 3b

uitbestedingen – 0
inbestedingen ++ 4
aandeel specialisten in loondienst – – 13
opleidingsplaatsen – 0
buitenpolikliniek – 0
reserve aanvaardbare kosten – 0

R 0,302

++ = positief en significant op 5%; + = positief en niet-significant op 5%.a

– – = negatief en significant op 5%; – = negatief en niet-significant op 5%.
Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op hetb

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)   

Bij de kwaliteitskenmerken meten drie samenstellingsprijzen de opleiding en ervaring van de
verschillende categorieën van personeel. Zij leveren alle drie een negatieve bijdrage aan de
efficiëntie. Blijkbaar is de extra productiviteit van het meer ervaren en/of hoger opgeleide
personeel niet voldoende om de extra kosten te compenseren. Zoals eerder aangegeven, kan de
extra productiviteit in termen van kwaliteit hier niet worden gemeten.
Het aantrekken van meer consulenten lijkt de efficiëntie ook te verminderen. De consulenten
leveren wellicht niet direct een extra bijdrage aan productie in termen van verrichtingen en
verpleegdagen, maar geven alleen adviezen aan de overige specialisten in het ziekenhuis. De
relatie tussen de consulenten en de verschillende efficiënties is echter niet erg betrouwbaar. 
De kenmerken die de zorgzwaarte van de patiënten weerspiegelen, de topklinische operaties
per opname en de casemix-index, hebben een positieve relatie met de economische efficiëntie.
De coëfficiënten zijn echter niet significant. Omdat de productie hier in termen van
verrichtingen en verpleegdagen gemeten wordt, en niet in termen van patiënten, is het niet
verwonderlijk dat de relatie van deze variabelen met de efficiëntie niet betrouwbaar is.
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Immers, een verrichting zoals een laboratoriumonderzoek of een röntgenfoto, kost hetzelfde
voor patiënten van verschillende zorgzwaarte. De kosten van een operatie zullen echter wel
tussen patiënten van verschillende zwaarte kunnen verschillen.
Alleen de samenstellingsprijzen hebben een substantiële verklaringsgraad; de overige ken-
merken hebben nauwelijks invloed op de efficiëntie.

De positieve coëfficiënt bij de trendterm geeft aan dat er sprake is van een autonome groei in
de efficiëntie. Deze ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de variantie
die door de opgenomen kenmerken kan worden verklaard. De trend is iets minder duidelijk
aanwezig dan bij de finale-productiebenadering.

Bij de institutionele kenmerken blijken, anders dan bij de finale-productiebenadering,
stichtingen efficiënter te zijn dan overige beheersvormen, evenals confessionele ziekenhuizen
efficiënter blijken te zijn dan de niet-confessionele ziekenhuizen. 
De concentratiegraad heeft hier een negatieve relatie met de economische efficiëntie, maar de
relatie is niet betrouwbaar.
Samenwerking met andere ziekenhuizen heeft een positieve relatie met de efficiëntie; de
invoering van de FB-systematiek heeft, evenals bij de finale productie, daarentegen een
negatieve relatie. Deze laatste variabele is slechts een dummy-variabele die de algemene
ziekenhuizen vanaf 1988 aangeeft, en is dus een vergaarbak voor allerlei effecten die na 1988
zijn opgetreden.
Het fuseren van ziekenhuizen lijkt zowel voor als na de fusie gepaard te gaan met een grotere
efficiëntie, hoewel dit niet erg betrouwbare coëfficiënten te zien geeft.
De invoering van het FB-systeem is het enige institutionele kenmerk met een forse verkla-
ringsgraad, wellicht doordat met deze variabele een aantal verschillende effecten wordt
gemeten.

De eerste drie proceskenmerken zijn de voltijdfactoren. Tabel 9.24 laat zien dat een hoge
voltijdfactor, die aangeeft dat er weinig personeel in deeltijd werkt, bij de verschillende
personeelsgroepen verschillende effecten heeft. Bij het verplegend en het paramedisch
personeel verlaagt het de efficiëntie, bij het overige personeel verhoogt het juist de efficiëntie.
Alleen bij het paramedisch personeel is het effect betrouwbaar. Bij het overige personeel gaat
het in dienst hebben van veel deeltijders gepaard met extra werk in verband met overdrachten,
werkoverleg enzovoort. Bij het verplegend personeel betekent een deeltijdbaan iemand minder
diensten draait, maar het aantal overdrachten dat moet plaatsvinden blijft per saldo hetzelfde.
Wellicht speelt bij het verplegend en het paramedisch personeel mee dat de productiviteit
kleiner wordt naarmate de werkweek langer is, en dat door verschillen in de sociale premies
deeltijdpersoneel goedkoper is dan voltijdpersoneel. Deze effecten sporen met de bij de finale-
productiebenadering gevonden effecten.
De bezettingsgraden leveren (behalve bij de verloskamers) een positieve bijdrage aan de
efficiëntie. Hoe meer de productie in een klein aantal ruimten plaatsvindt, hoe lager de kosten
van bijvoorbeeld onderhoud en verwarming zijn. Bij de verloskamers is het effect veelal juist
negatief. Hier zal een te hoge bezetting leiden tot een lagere efficiëntie, omdat het gebruik niet
van te voren gepland kan worden. Daardoor kunnen logistieke problemen ontstaan. 
Een hoog ziekteverzuim verkleint, zoals verwacht, de economische efficiëntie. 
Uitbestedingen verlagen de efficiëntie; inbestedingen verhogen juist de efficiëntie. De kosten
van het uitvoeren van werk voor derden liggen dus lager dan de opbrengst, terwijl voor de
uitbestedingen het omgekeerde geldt. 
Een hoog aandeel specialisten in loondienst gaat gepaard met een lage efficiëntie; ditzelfde
geldt voor het aandeel specialisten in opleiding. Het effect van opleidingen is niet
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betrouwbaar. Het negatieve effect van het aandeel specialisten in loondienst was ook bij de
finale productie gevonden.
De aanwezigheid van een buitenpolikliniek heeft de verwachte negatieve relatie met de
efficiëntie, hoewel de effecten niet erg betrouwbaar zijn. 
Tot slot lijkt een hoge reserve gepaard te gaan met een lage efficiëntie. Het effect is statistisch
niet betrouwbaar, maar wel in overeenstemming met de theorie van Breyer en Zweifel (1992)
(zie § 4.3).
De verklaringsgraden van een aantal variabelen is substantieel te noemen. Het gaat om de
voltijdfactor van paramedisch personeel, de bezettingsgraden van röntgenkamers en het
aandeel specialisten in loondienst.

9.4 Een confrontatie van finale en intermediaire productie

9.4.1 Efficiëntie bij finale en intermediaire productie

In deze paragraaf worden de DEA-resultaten van de benadering via finale productie en van de
benadering via de intermediaire productie met elkaar vergeleken. De benadering via de finale
productie gaat uit van het aantal ziektegevallen, onderverdeeld naar zwaarteklasse; de inter-
mediaire-productiebenadering gaat uit van het aantal verrichtingen en verpleegdagen. De
efficiëntie bij de intermediaire productie geeft aan in hoeverre de verrichtingen en verpleeg-
dagen efficiënt worden uitgevoerd. De finale-productiebenadering gaat uit van het aantal
ziektegevallen en combineert de efficiëntie van het ziekenhuis bij het uitvoeren van gegeven
verrichtingen en verpleegdagen, met de efficiëntie van het gedrag van de specialisten, die
bepalen welke verrichtingen en verpleegdagen voor de patiënten worden geproduceerd. Er
wordt dus verwacht dat de specialisten een deel van de inefficiëntie van een ziekenhuis
veroorzaken, doordat zij meer verrichtingen en verpleegdagen laten produceren per patiënt.
Dit komt dan tot uitdrukking in een lagere efficiëntie bij de benadering waarbij de ziekte-
gevallen als uitgangspunt worden genomen.
In tabel 9.25 is een overzicht opgenomen van de berekende efficiëntiescores, waarbij de
productie via de finale en via de intermediaire benadering is gemeten. 

Tabel 9.25 Overzicht van de resultaten bij de verschillende productiebenaderingen, finale en intermediaire
productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

finale productie intermediaire productie

totale efficiëntie 0,81 0,80
waarvan
schaalefficiëntie 0,93 0,92
economische efficiëntie 0,86 0,87
   waarvan
   allocatieve efficiëntie 0,94 0,93
   technische efficiëntie 0,92 0,93

Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 9.25 geeft aan dat de gemiddelde efficiënties weinig verschillen tussen de finale- en
intermediaire-productiebenadering. De verschillen bedragen slechts 1%. Dit betekent dat over
het geheel genomen de invloed van de behandelwijze van de specialisten weinig effect heeft
op de efficiëntie van de ziekenhuizen.

9.4.2 De relatie tussen efficiënties en achtergrondkenmerken bij finale en intermediaire
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productie

Bij beide benaderingen is de efficiëntie gerelateerd aan een aantal achtergrondkenmerken van
de ziekenhuizen. Daarbij zijn enkele verschillen tussen de beide benaderingen al aangestipt
(zie tabel 9.12 voor de resultaten van de finale productie, tabel 9.24 voor die van de interme-
diaire productie). In tabel 9.26 worden de resultaten van de finale en de intermediaire
productie nog eens samengevat, om de verschillen tussen de benaderingen te kunnen
bestuderen.

Tabel 9.26 Coëfficiënten van de analyse van de relatie tussen de efficiënties en de achtergrondkenmerken,
finale- en intermediaire productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

finale productie intermediaire productiea a

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel – – 
samenstellingsprijs paramedisch – – –
personeel
samenstellingsprijs overig personeel – – – –
aandeel consulenten ++ – 
topklinische operaties per opname – – n.v.t.
casemix-index – – n.v.t.

trend ++ ++

institutionele en marktkenmerken
stichting –  + 
confessioneel + + 
concentratiegraad + – 
combinatie met andere instelling + ++
FB-systematiek – – – –
fuseert volgend jaar – + 
dit jaar gefuseerd + + 

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel – – – 
voltijdfactor paramedisch personeel – – – –
voltijdfactor overig personeel ++ + 
bezettingsgraad bedden ++ ++
bezettingsgraad operatiekamers ++ ++
bezettingsgraad verloskamers ++ – –
bezettingsgraad röntgenkamers ++ ++
ziekteverzuim – – – –b

uitbestedingen  – – 
inbestedingen + ++
aandeel specialisten in loondienst – – – –
aandeelspecialisten in opleiding – – – 
buitenpolikliniek – – – 
reserve aanvaardbare kosten – – 
++ = positief en significant op 5%; + = positief.a

– – = negatief en significant op 5%; – = negatief.
Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op hetb

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)  

De efficiënties bij beide benaderingen hebben in veel gevallen dezelfde relatie met de achter-
grondkenmerken, en in geen enkel geval significant tegengestelde relaties.
Zo geldt bij beide benaderingen dat duurder personeel niet proportioneel productiever is in
financiële termen. Immers, de samenstellingsprijzen zijn negatief gerelateerd aan de effi-
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ciëntie. Overigens levert duurder personeel waarschijnlijk wel meer kwaliteit. De consulenten
geven een verschillende beeld bij de twee benaderingen. De zorgzwaartematen (topklinische
operaties per opname, en casemix-index) zijn niet in de intermediaire-productiebenadering
betrokken.

Beide benaderingen geven aan dat de efficiëntie in de loop der tijd stijgt; er is dus een posi-
tieve trendmatige ontwikkeling waar te nemen, een zogenoemde autonome efficiëntiegroei.

Een aantal institutionele kenmerken geeft geen eenduidige relatie met de efficiëntie. Dit geldt
voor de beheersvorm, concentratiegraad en de fusies. De concentratiegraad vertoont in de
finale- en intermediaire-productiebenadering een positieve respectievelijk negatieve relatie
met de economische efficiëntie. In beide gevallen ondersteunt dit de stelling dat ziekenhuizen
concurreren op de kwaliteit van de behandeling. Meer verrichtingen per patiënt kan als kwali-
teit worden aangemerkt, wat alleen mogelijk is wanneer de verrichtingen op een relatief
efficiënte wijze worden uitgevoerd.

De invoering van de FB-systematiek, denominatie en de samenwerking met een andere
instelling leveren daarentegen wel hetzelfde beeld in beide benaderingen. De resultaten tonen
aan dat de invoering van de FB-systematiek gepaard gaat met een lage efficiëntie, terwijl
confessionele en aan andere instellingen gelieerde ziekenhuizen juist efficiënter zouden zijn.

Tot slot is de richting van de effecten van de proceskenmerken bij de twee benaderingen in
bijna alle gevallen gelijk, hoewel de betrouwbaarheid niet overal hetzelfde is. Uitzondering
hierop is de bezettingsgraad van de verloskamers, die alleen bij de intermediaire productie een
negatieve relatie met de efficiëntie vertoont. Dit is het gevolg van het feit dat verlossingen niet
te plannen zijn en er logistieke problemen kunnen ontstaan bij de verloskamers. In de
intermediaire-productiebenadering speelt het aantal (poliklinische) verlossingen direct een rol
als product, terwijl dit bij de finale-productiebenadering niet het geval is. Het effect is daar-
door bij deze laatste benadering anders.

Samengevat kan worden gesteld dat beide benaderingen een redelijk eenduidig beeld
opleveren over de richting van de invloed van de achtergrondkenmerken op de efficiëntie.

9.5 Resultaten uit ander onderzoek

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van (recente) niet-parametrische studies
naar de efficiëntie van ziekenhuizen. In Ozcan (1992) wordt een overzicht gegeven van
negentien DEA-studies op het terrein van de gezondheidszorg, waaronder relatief veel over
ziekenhuizen handelen. Dat overzicht strekt zich uit tot ongeveer 1990; ook na dat jaar is
echter een aantal studies verschenen. Het is daarom zinvol hier nader op deze studies in te
gaan. De meeste van de in deze paragraaf besproken studies zijn afkomstig uit de Verenigde
Staten, waar, in tegenstelling tot Nederland, een traditie op het gebied van doelmatigheids-
onderzoek bestaat.
Naast de studies die in het navolgende worden besproken, is er een aantal andere niet-
parametrische studies op het gebied van ziekenhuizen. Een aantal hiervan gaat meer in op de
interne efficiëntie van ziekenhuizen, bijvoorbeeld door te kijken naar maatschappen van
specialisten. Deze studies zijn hier buiten beschouwing gelaten.

In tabel 9.27 worden de belangrijkste kenmerken van de verschillende studies samengevat, te
weten de oriëntatie van de analyse, de efficiëntiematen waarnaar gekeken is en de meting van
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productie zowel kwantitatief (hoeveelheden) als kwalitatief (zorgzwaarte).

Oriëntatie

De meeste studies in tabel 9.27 gaan uit van de ingezette-middelenoriëntatie; zij gaan ervan
uit dat de samenstelling en de omvang van de productie voor de ziekenhuizen een gegeven
zijn. Register en Bruning (1987) gaan, evenals in de opbrengstmodellen in onderhavige
studie, uit van gegeven inzet van middelen en variabele productie.  Guisset et al. (1988)3

bestuderen twee modellen, waarbij de eerste vergelijkbaar is met de intermediaire-productie-
benadering uit de onderhavige studie. Zij bestuderen de productie van intermediaire producten
uit ingezette middelen. Hun tweede analyse beschouwt de intermediaire producten als gegeven
en bestudeert hoe de finale producten (patiënten) hieraan gerelateerd zijn. Deze tweede stap
beschrijft het gedrag van de specialisten. In de onderhavige studie worden conclusies over dat
deel van het productieproces (specialistengedrag) afgeleid uit vergelijking van de
intermediaire- en finale-productievarianten (zie ook § 4.4).

Efficiëntiemaat

De eerdere studies zijn toegespitst op het bepalen van de technische efficiëntie en de schaal-
efficiëntie. Later is ook de allocatieve efficiëntie in beeld gekomen. Toch beperken de meeste
studies zich tot het bepalen van de twee eerdergenoemde efficiënties.
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Tabel 9.27 Overzicht modellering van niet-parametrische studies naar de efficiëntie van ziekenhuizen

oriëntatie efficiëntiemaat productiemaat zorgzwaarte

Banker et al. (1986) ingezette middelen technisch, schaal verpleegdagen  leeftijdsklassena

Grosskopf en Valdmanis verpleegdagen in
(1987) ingezette middelen technisch, schaal verpleegdagen, zwaarteklassen, twee soorten

verrichtingen verrichtingen

Register en Bruning (1987) productie technisch verpleegdagen homogene groep ziekenhuizen

Morey et al. (1990) casemix-index, 

ingezette middelen allocatief verpleegdagen, zwaarteklassen,
operaties, polibezoeken in
polibezoeken, zwaarteklassen
onderwijs

verpleegdagen in

b

Valdmanis (1992) patiënten naar leeftijd,

ingezette middelen technisch, schaal patiënten, zwaarteklassen,
verpleegdagen, verschillende soorten
verrichtingen verrichtingen

verpleegdagen in

Byrnes en Valdmanis (1996) ontslagen
ingezette middelen technisch, patiënten patiënten in zwaarteklassen

allocatief, schaal

Ferrier en Valdmanis (1996) verpleegdagen, verpleegdagen in
ingezette middelen technisch, operaties, zwaarteklassen

allocatief, schaal ontslagen
patiënten,
poliklinische
patiënten

Parkin en Hollingsworth (1997) ontslagen
ingezette middelen totaal patiënten, ontslagen patiënten in

polibezoeken zwaarteklassen

Webster et al. (1997) verpleegdagen ina

ingezette middelen technisch, schaal verpleegdagen, zwaarteklassen
polibezoekenc

Guisset et al. (1998) ingezette middelen, zorgzwaarte index (finaal)d

intermediaire technisch, schaal verpleegdagen, acute en IC-patiënten
producten operaties, (intermediair)

verrichtingen,
polibezoeken,
patiënten

In deze studie zijn naast de DEA-analyses ook parametrische analyses opgenomen (zie § 8.6.2).a

De casemix-index wordt als maat voor de zorgzwaarte gerekend tot de (vaste) ingezette middelen in plaats van deb

productie.
In deze studie worden verschillende specificaties gehanteerd. In sommige gevallen is het aantal verpleegdagen metc

operaties vervangen door het aantal operaties. Ook is een samengestelde productindicator gehanteerd.
In deze studie wordt naar twee processen gekeken. De eerste zet ingezette middelen om in intermediaire producten,d

de tweede zet intermediaire producten om in finale producten.

Productiehoeveelheid

De productiehoeveelheden worden veelal gemeten aan de hand van het aantal verpleegdagen,
polibezoeken, verrichtingen en ontslagen patiënten. Zo wordt in de studies van Banker et al.
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(1986), Grosskopf en Valdmanis (1987), Register en Bruning (1987) en Webster et al. (1997)
in feite een intermediaire-productiebenadering gehanteerd: verpleegdagen, en soms
verrichtingen, vormen de maatstaf voor de productie. Daarentegen zijn de studies van Byrnes
en Valdmanis (1996) en Parkin en Hollingsworth (1997) gebaseerd op ziektegevallen of
ontslagen patiënten, wat overeenkomt met de finale-productiebenadering uit de onderhavige
studie. Het werk van Valdmanis (1992) en Ferrier en Valdmanis (1996) is een soort tussen-
vorm. Naast verpleegdagen en operaties wordt daarin ook het aantal patiënten als productie
gemeten. Opmerkelijk is dat Grosskopf en Valdmanis (1987) en Valdmanis (1992) het aantal
opnamen niet als een product, maar als een ingezet middel beschouwen. Het idee daarachter
is dat er patiënten (opnamen) nodig zijn om zorg te kunnen leveren, en dat het aantal
opnamen de capaciteit weerspiegelt). Guisset et al. (1998) hanteren, evenals de onderhavige
studie, patiënten als finale productie, en verrichtingen en verpleegdagen als intermediaire
productie.

Zorgzwaarte

De verpleegdagen zijn soms in verschillende zwaarteklassen onderscheiden om de verschillen
in zorgzwaarte te meten. De zwaarte wordt afgemeten aan bijvoorbeeld leeftijdsklassen
(Banker et al. 1986), intensive care (bv. Byrnes en Valdmanis 1996), psychiatrie (bv. deze
studie, intermediaire productie), patiënten met of juist zonder operaties (bv. Webster et al.
1997). Ook bij de ziektegevallen (ontslagen patiënten) worden zwaarteklassen onderscheiden
(bv. Valdmanis 1992). In de onderhavige studie (finale-productiebenadering) is dit gedaan
door groepen van specialismen op basis van ligduur en kostenbeslag (COTG) samen te
voegen. In Parkin en Hollingsworth (1997) worden onder meer ontslagen patiënten bij
medische, operatieve/chirurgische specialismen, EHBO en gynaecologie onderscheiden.
Ferrier en Valdmanis (1996) hanteren zowel verpleegdagen als ontslagen patiënten als maat
voor de productie.
Register en Bruning (1987) houden in hun resultaten rekening met zorgzwaarte verschillen
door een homogene groep ziekenhuizen te selecteren. Hiermee zijn hun resultaten niet te
generaliseren tot de gehele ziekenhuissector.
In de onderhavige studie worden, bij de finale-productievariant, naast een indeling in
zwaarteklassen ook indirecte indicatoren voor de verschillen in zorgzwaarte gehanteerd,
namelijk door middel van de casemix-index die de specialisatie van het ziekenhuis weer-
spiegelt (zie § 5.4.2) en het aantal topklinische operaties per opname (als maat voor zware
operaties). Guisset et al. (1998) hanteren in hun finale-productievariant ook een zorgzwaarte-
index gebaseerd op de verpleegduur, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, ziektecijfer en
diagnosegroep. Deze zorgzwaarte-index wordt op twee manieren gehanteerd. In de eerste
variant wordt de index als een afzonderlijke variabele beschouwd, in de tweede variant wordt
de index in het aantal patiënten verdisconteerd.

In tabel 9.28 worden enkele belangrijke resultaten van de verschillende studies op een rijtje
gezet. In de eerste plaats zijn het aantal waarnemingen en de resulterende efficiëntiescores
erin opgenomen. Daarnaast worden enkele resultaten, met name van nadere analyses van de
efficiëntiescores, weergegeven.

Een onderwerp dat in de Amerikaanse literatuur over de productiestructuur in ziekenhuizen
een grote rol speelt, is de invloed van de eigendomsverhoudingen op de efficiëntie (zie bv.
Grosskopf en Valdmanis 1987; Register en Bruning 1987; Valdmanis 1992; Ferrier en Vald-
manis 1996). Met name het onderscheid tussen ziekenhuizen met en zonder winstoogmerk
wordt daarbij vaak gemaakt. In de Nederlandse situatie, in ieder geval voorzover deze studie
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reikt, is geen sprake van ziekenhuizen met winstoogmerk. De resultaten op dit gebied zijn
daarom niet in de tabel opgenomen.
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Tabel 9.28 Overzicht empirische resultaten van niet-parametrische studies naar de efficiëntie van ziekenhuizen

aantal
ziekenhuizen gemiddelde efficiëntie overige resultatena b

Banker et al. (1986) 114 – vooral vergelijking met translogmodelc

optimale schaal: 99-260 bedden 

Grosskopf en Valdmanis geen tweede-stapanalyse
(1987) slacks bij inzet van middelen

88 technisch: 0,9
schaal: 0,95d

Register en Bruning gewone regressie van efficiëntie op
(1987) 457 technisch: 0,72 kenmerken:

concentratieratio (+), bedden (++)

Morey et al. (1990) 60 allocatief: 0,86

Valdmanis (1992) geen tweede-stapanalyse 
41 technisch: 0,92-0,98 vergelijking van verschillende

schaal: 0,93-0,98 specificaties

Byrnes en Valdmanis geen tweede-stapanalyse
(1996) slacks van ingezette middelen

123 totaal: 0,61
allocatief: 0,73
technisch: 0,84
schaal: 0,94

Ferrier en Valdmanis Tobit-analyse van efficiëntie op
(1996) 360 totaal: 0,77 kenmerken:

allocatief: 0,86 kwaliteit (+) , intensiteit (+), bedden (+), 
technisch: 0,79 bezettingsgraad (++), % poliklinische
schaal: 0,89 patiënten (++)

e f 

Parkin en Hollingsworth 75 technisch: 0,79-0,97
(1997)

Webster et al. (1997) % verkeerde-beddagen (++)
301 technisch: 0,93-0,90 % verpleegdagen met operatie (++)

schaal: 0,76-0,97 maakt gebruik van nieuwe technologieën
(+)

Guisset et al. (1998) 76 techn. intermediair: 0,83 zwakke positieve correlatie tussen
schaalintermediair: 0,96 intermediaire en finale efficiëntie
technisch finaal: 0,78
schaal finaal: 0,92

Indien er meerdere specificaties zijn gehanteerd, geven de scores de minimale en maximale waarde aan.a

(+): variabele heeft niet-significant positief effect op de efficiëntie; (++): variabele heeft significant positiefb

effect op de efficiëntie
(–): variabele heeft niet-significant negatief effect op de efficiëntie; (– –): variabele heeft significant negatief
effect op de efficiëntie
In Banker et al. (1986) worden geen gemiddelde-efficiëntiescores gepresenteerd.c

Gegevens gemiddeld voor de privé-ziekenhuizen en de ziekenhuizen zonder winstoogmerk.d

Kwaliteit is gedefinieerd als het verwachte sterftepercentage gedeeld door het werkelijke sterftepercentage.e

Intensiteit van de zorg is gemeten als het percentage verpleegdagen dat op de intensive-careafdeling wordtf

geproduceerd. 

Tabel 9.28 geeft aan dat de meeste studies gebaseerd zijn op een vrij klein aantal
waarnemingen. De resulterende efficiënties kunnen daardoor relatief hoog uitvallen. 

In alle studies wordt (een vorm van) technische efficiëntie bestudeerd. De gevonden waarden
voor deze technische efficiëntie varieert tussen de 0,72 en 0,97; de schaalefficiënties variëren
van 0,67 tot 0,97. Deze resultaten geven aan dat de gevonden efficiënties in de onderhavige
situatie zeker niet laag zijn.
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Een aantal resultaten van tweede-rondeanalyses uit de studies in het overzicht, zoals de Tobit-
analyse in de onderhavige studie (zie tabellen 9.12 en 9.24), zijn het vermelden waard. Zo
bevestigt de positieve correlatie tussen de concentratieratio en efficiëntie in de studie van
Register en Bruning (1987) de bevindingen van de onderhavige studie. Het denkbeeld dat
concurrentie niet op het gebied van prijs plaatsvindt wordt hiermee ondersteund. Ferrier en
Valdmanis (1996) vinden een contra-intuïtieve positieve relatie van de kwaliteit en de
intensiteit van de zorg met de efficiëntie. Dit effect wordt door hen toegeschreven aan de
kwaliteit (of kwantiteit) van de inzet van kapitaal. Dit middel wordt echter in de DEA-
analyses niet meegenomen, maar wordt als vast beschouwd en heeft dus geen invloed op de
efficiëntie. De door Ferrier en Valdmanis (1996) gevonden positieve correlatie tussen
bezettingsgraad van bedden en efficiëntie komt ook overeen met de resultaten uit de
onderhavige studie. De door hen gevonden relatie met het aantal verpleegdagen geeft aan dat
de optimale schaal iets groter dan het gemiddelde ziekenhuis is. Dus ook hier zijn de kleine
ziekenhuizen te klein en de grote ziekenhuizen te groot om efficiënt te kunnen werken.
Guisset et al. (1998) concluderen dat in efficiënte ziekenhuizen de specialisten efficiënte
behandelingen uitvoeren, maar de correlatie tussen beide efficiënties is zwak.

9.6 Conclusies

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van een niet-parametrische analyse van de productiestruc-
tuur van algemene en academische ziekenhuizen. Hiervoor werden acht verschillende DEA-
modellen geschat. Het onderscheid in modellen had enerzijds betrekking op de definitie van
productie, anderzijds op het economische gedrag en de economische randvoorwaarden. 
Bij de definitie van productie werd conform hoofdstuk 8 een onderscheid gemaakt tussen
finale productie en intermediaire productie. Ten aanzien van de economische context werd
eveneens conform hoofdstuk 8 een onderscheid gemaakt, tussen kostenminimalisatie bij
gegeven productie of gegeven opbrengst en opbrengstmaximalisatie bij gegeven ingezette
middelen of gegeven kosten. De te verklaren grootheid bestond uit de variabele kosten of de
variabele opbrengsten. Dat wil zeggen, in alle analyses werd een deel van de ingezette
middelen of de productie als vast verondersteld. Ziekenhuizen hebben hier op korte termijn
geen invloed op, zoals de inzet van kapitaal.

Resultaten niet-parametrische analyses

Uit de resultaten kan worden afgeleid dat ziekenhuizen primair als kostenminimaliseerders
opereren. De totale efficiëntie in de kostenefficiëntie is gemiddeld hoger dan de efficiëntie bij
de opbrengstmodellen. Hieruit volgt dat de aanname dat ziekenhuizen hun opbrengst trachten
te maximaliseren minder goed het werkelijke gedrag van de ziekenhuizen beschrijft dan de
aanname dat zij hun kosten trachten te minimaliseren. Vergelijking van beide kostenmodellen
levert een indicatie van de inefficiëntie die gerelateerd is aan de misallocatie van de productie.
Met name bij de finale productie is deze inefficiëntie substantieel. Dit geeft aan dat zieken-
huizen niet goed rekening kunnen houden met de allocatie van de producten (patiëntenselec-
tie). Dus, het kostenmodel bij gegeven productie heeft de voorkeur boven het kostenmodel bij
gegeven opbrengst. Evenzo levert vergelijking van beide opbrengstmodellen de inefficiëntie
die gerelateerd is aan de allocatie van de inzet van middelen. De aan de productieallocatie
gerelateerde inefficiëntie is groter dan de aan de ingezette-middelenallocatie gerelateerde
inefficiëntie, wat een extra aanwijzing is dat de kostenmodellen de ziekenhuizen beter
beschrijven dan de opbrengstefficiëntie. De conclusie van het vorenstaande is dat het
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kostenmodel bij gegeven productie het meeste aansluit bij het economische gedrag van de
ziekenhuizen. Dit geldt met name voor de benadering met ziektegevallen (finale productie).
Bij de intermediaire-productiebenadering zijn de verschillen tussen de kostenmodellen en de
opbrengstmodellen kleiner dan bij de finale-productiebenadering. Blijkbaar reageren
ziekenhuizen meer op de opbrengstprijzen van de intermediaire producten dan op de prijzen
per ziektegeval. Toch leidt de finale-productiebenadering tot dezelfde conclusie.
Evenals bij de parametrische aanpak kunnen ook de academische ziekenhuizen worden
geanalyseerd, doordat in het kostenmodel bij gegeven productie geen opbrengstprijzen
opgenomen zijn. De efficiëntie van de algemene ziekenhuizen wijzigt nauwelijks wanneer de
academische ziekenhuizen aan de analyse worden toegevoegd. Dit geeft aan dat de 'kosten-
frontier' waarop de efficiënte ziekenhuizen zich bevinden, niet wezenlijk verandert door
toevoeging van de academische ziekenhuizen. Wel komt een aantal verschillende acade-
mische ziekenhuizen op de frontier te liggen. Deze aanpassing van de frontier heeft echter
geen grote gevolgen voor de economische efficiëntie van algemene ziekenhuizen. Hieruit mag
worden afgeleid dat de productiestructuur van algemene en academische ziekenhuizen niet
zodanig verschilt dat deze in aparte modellen moeten worden bestudeerd. In het navolgende
worden daarom de resultaten besproken van de modellen bij finale en intermediaire productie,
waarin ook de academische ziekenhuizen zijn betrokken.

Uit de resultaten blijkt verder dat voor de meeste ziekenhuizen schaalnadelen gelden. Dat wil
zeggen dat een verdere vergroting van de productie leidt tot gemiddeld hogere kosten per
eenheid product. Dit geldt in het bijzonder voor de modellen waarin van intermediaire
productie werd uitgegaan. Bij de finale productie geldt dat er voor een beperkt aantal voorna-
melijk kleine ziekenhuizen schaalvoordelen bestaan. Met andere woorden, voor deze zieken-
huizen leidt vergroting van de productie juist tot een daling van de gemiddelde kosten per
eenheid product. Blijkbaar manifesteren schaaleffecten zich op twee verschillende manieren
in het productieproces. Zoals gezegd doen zich bij de intermediaire productie nagenoeg uit-
sluitend schaalnadelen voor. Bij de omzetting van verrichtingen en verpleegdagen in behan-
deling van ziektegevallen, een soort tweede stap in het productieproces, doen zich bij kleine
ziekenhuizen schaalvoordelen voor. In een wat groter ziekenhuis bestaat dus de neiging om
dezelfde ziektegevallen met minder verrichtingen en verpleegdagen te behandelen. De acade-
mische ziekenhuizen vertonen gemiddeld een lagere schaalefficiëntie dan de algemene
ziekenhuizen. Dit wordt echter eerder veroorzaakt door de omvang van deze ziekenhuizen
dan door hun academische karakter; de schaalefficiëntie bij de grote ziekenhuizen is immers
zelfs kleiner dan die van de academische ziekenhuizen, en beide typen hebben voornamelijk
te maken met schaalnadelen. 

In de loop der tijd is de schaalefficiëntie afgenomen. De schaalvergroting lijkt dus negatieve
efficiëntiegevolgen te hebben gehad. Daarentegen is de economische efficiëntie in de loop der
tijd licht toegenomen. Die ziekenhuizen zijn dus steeds beter in staat, gegeven hun schaal en
productievolume, de inzet van middelen zo goed mogelijk te gebruiken.

De economische inefficiëntie bedraagt volgens zowel de finale- als de intermediaire-
productiemodellen gemiddeld over de gehele periode ongeveer 15%. Voor de academische
ziekenhuizen is de economische inefficiëntie iets groter dan voor de algemene ziekenhuizen.
Dit lijkt op het eerste gezicht tamelijk fors. Dit zou namelijk kunnen inhouden dat zieken-
huizen dezelfde productie kunnen realiseren met veel minder middelen. Niets blijkt echter
minder waar. Voor een dergelijke uitspraak is het nodig de economische efficiënties nader te
onderzoeken. Daarvan werden in het onderhavige onderzoek de effecten van 28 efficiëntie-
kenmerken nader onderzocht. 
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Eén van de belangrijkste oorzaken van de verschillen in economische efficiënties is de
samenstellingsprijs van personeel. Een relatief hoogopgeleid en ervaren personeelsbestand
leidt tot hogere samenstellingsprijzen en volgens de resultaten hier dus tot een lage
economische efficiëntie. Vanuit het oogpunt van productiviteit maakt dit personeel zijn salaris
niet waar. In hoofdstuk 8 werd al aangegeven dat dit beleidsmatig niet tot een eenduidige
conclusie leidt. Hoge samenstellingsprijzen kunnen duiden op een hoge kwaliteit van
dienstverlening, maar ook op een goede werksfeer en daardoor een gering personeelsverloop.
Bovendien is het maar de vraag of ziekenhuizen de prijs van personeel werkelijk als een
instrument kunnen hanteren. Aan de andere kant is het is echter niet uitgesloten dat hier toch
ook sprake is van vermijdbare inefficiënties en dat sommige taken in een ziekenhuis ook door
goedkopere krachten dan de bestaande kunnen worden uitgevoerd. Bij de werving van perso-
neel zou hiermee meer rekening kunnen worden gehouden. Bij de finale-productiebenadering,
die uitgaat van ziektegevallen, worden ook de zorgzwaartematen in beschouwing genomen.
Zoals verwacht, is de efficiëntie kleiner naarmate de zorgzwaarte hoger is. Met andere
woorden, de productie wordt bij de finale-productiebenadering onderschat doordat de
zorgzwaarte niet is verdisconteerd.
Andere belangrijke factoren zijn de FB-systematiek, de trend, de bezettingsgraden, de voltijd-
factoren van verplegend en paramedisch personeel, en het ziekteverzuim. De invoering van de
FB-systematiek heeft in deze niet-parametrische analyse een negatieve relatie met de
economische efficiëntie. De invoering van de FB-systematiek ging gelijk op met een proces
van schaalvergroting. Aangezien de budgetparameters voor grote ziekenhuizen hoger zijn dan
voor kleine ziekenhuizen, is er een verruiming in de budgetten opgetreden, die wellicht tot
economische inefficiënties heeft geleid. Volgens de trend is de economische efficiëntie in de
loop der jaren verbeterd. Dit betekent dus dat doelmatigheidsverschillen tussen ziekenhuizen
zijn verkleind. Dit proces moet worden onderscheiden van technologische ontwikkelingen.
Uit de analyses blijkt tevens dat de efficiënte ziekenhuizen tamelijk gelijkmatig verdeeld
voorkomen over de jaren. Er is dus geen sprake van een verschuivingen van de grens van het
maximum haalbare in de loop der tijd. Het in dienst hebben van een groot aantal deeltijders
onder het verplegend en paramedisch personeel blijkt de economische efficiëntie te bevor-
deren. In het model met de finale productie blijkt de economische efficiëntie in de meeste
gevallen gediend met een hoge bezettingsgraad. In het model met de intermediaire productie
is het effect van de bezettingsgraad op de economische efficiëntie echter minder pregnant.
Een hoog ziekteverzuim gaat samen met een lage economische efficiëntie in verband met de
kosten van vervanging en dergelijke.
Verder blijkt er nog een groot aantal efficiëntiekenmerken te zijn die de economische effi-
ciëntie niet of slechts in bescheiden mate beïnvloeden. Geen of zeer kleine effecten werden
gevonden bij het aandeel consulenten, beheersvorm, denominatie, een aanstaande fusie, het
aantal opleidingsplaatsen, de aanwezigheid van een buitenpolikliniek en de reserve aanvaard-
bare kosten (RAK).
Met de 26 of 28 kenmerken werd echter, afhankelijk van het gekozen model, niet meer dan
30% van de variantie in de economische efficiëntie verklaard. Verder blijkt de verklaarde
variantie in het intermediaire-productiemodel iets groter te zijn dan in de finale-productie-
modellen. Dit is te verklaren uit het feit dat de efficiëntiekenmerken directer aansluiten bij de
intermediaire productie. Zo zijn de bezettingsgraden nauw verwant met het aantal verpleeg-
dagen, operaties en dergelijke. 
Tevens blijkt dat niet alleen de opgenomen kenmerken een beperkte verklaringsgraad hebben,
maar ook dat het management van een ziekenhuis slechts een deel van deze kenmerken kan
beïnvloeden. De mogelijkheden voor managers om de doelmatigheid te vergroten zijn daar-
mee, ondanks de inefficiënties van 10% tot 20%, niet erg groot.
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Uit de confrontatie van de resultaten van de modellen met finale en intermediaire productie
blijkt dat de specialisten, of anders geformuleerd de behandelwijze van patiënten, weinig of
geen invloed hebben op de economische efficiëntie.

Vergelijking van de resultaten van de parametrische en niet-parametrische analyses

Zowel de parametrische als niet-parametrische analyse geeft een voorkeur aan voor een model
waarin wordt uitgegaan van minimale kosten bij gegeven productie. Dit wil zeggen dat
ziekenhuizen kostenminimalisatie nastreven door een optimale samenstelling van de ingezette
middelen te kiezen, terwijl de productie voor hen een gegeven is. Dit geldt zowel bij finale als
bij intermediaire productie. Dit is het meest robuuste resultaat uit beide analysemethoden.
Bij de parametrische benadering waren er aanwijzingen dat ziekenhuizen bij een gegeven
budget ook wel minimale kosten nastreven door te optimaliseren naar de samenstelling van de
productie. Dit zou betekenen dat ziekenhuizen op de één of andere wijze in staat zijn
patiënten te selecteren. De niet-parametrische benadering geeft deze indicatie niet. 
De opbrengstmodellen worden zowel in de parametrische als in de niet-parametrische
methode verworpen.

Beide analysemethoden geven een duidelijke indicatie van schaaleffecten. De schaaleffecten
zijn niet erg groot. Voor de meeste ziekenhuizen zijn er schaalnadelen. Dit geldt met name bij
de niet-parametrische methode, waarvan bekend is dat de schaalnadelen vaak overschat
worden. Bij de finale productie lijken de schaalnadelen iets groter dan bij de intermediaire
productie. Ook de orde van grootte van de schaaleffecten laat zich goed vergelijken. Hieruit
kan worden afgeleid dat de ziekenhuizen uit het oogpunt van doelmatigheid vaak te groot
zijn. Deze conclusie is echter niet erg hard. Het is daarnaast niet uitgesloten dat hier belang-
rijke kwaliteitsoverwegingen tegenover staan.

Bij de parametrische analyse werd in de kostenmodellen bij gegeven productie, bij de inter-
mediaire productie een kleine negatieve technologische ontwikkeling vastgesteld. Bij de finale
productie was de technologische ontwikkeling nihil. In de niet-parametrische analyse werd op
een indirecte manier naar de technologische ontwikkeling gekeken. Ook hieruit bleek dat er
nauwelijks sprake was van een technologische ontwikkeling. Efficiënte ziekenhuizen blijken
in ieder jaar van de analyseperiode voor te komen. Bij een positieve technologische ontwikke-
ling zouden alle efficiënte instellingen zich voornamelijk in de laatste jaren moeten concen-
treren. 

Tabel 9.29 bevat een overzicht van de relaties van de achtergrondkenmerken met de efficiën-
tie in de parametrische en de niet-parametrische modellen. Daarbij dienen de twee represen-
taties die uitgaan van kostenminimalisatie als basis. Hiervoor werd reeds geconstateerd dat de
ziekenhuizen primair als kostenminimaliseerders moeten worden gezien. De tabel geeft de
tekens en de betrouwbaarheid van de effecten weer.

Tabel 9.29 geeft een zeer wisselend beeld te zien. Naast een aantal overeenkomsten tussen de
resultaten van beide methoden, is er ook een aantal tegenstrijdigheden. In zowel de parame-
trische als de niet-parametrische kostenminimalisatiemodellen blijken de samenstellingsprij-
zen een belangrijke determinant van de efficiëntie te zijn. Goed opgeleid en ervaren personeel
gaat gepaard met lage efficiënties. Tevens blijken bij beide methoden de combinatie van een
ziekenhuis met een andere instelling, de voltijdfactor van paramedisch personeel en de bezet-
tingsgraad van de bedden de efficiëntie positief te beïnvloeden, terwijl het ziekteverzuim en de
aanwezigheid van een buitenpolikliniek de efficiëntie negatief beïnvloeden.



402

Tabel 9.29 Vergelijking van de relatie tussen de economische efficiënties en de achtergrondkenmerken,
parametrische en niet-parametrische analyses, algemene ziekenhuizen, 1985-1995

parametrisch niet-parametrischa a

finale intermediaire finale intermediaire
productie productie productie productie

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend – – – – – – 
personeel
samenstellingsprijs paramedisch – – – – – – –
personeel
samenstellingsprijs overig personeel – – – – – – – –
aandeel consulenten – – – – ++ – 
topklinische operaties per opname  n.v.t.  n.v.t. – – n.v.t.
casemix-index n.v.t. n.v.t. – – n.v.t.

trend n.v.t. n.v.t. ++ ++

institutionele en marktkenmerken
stichting – – – – –  + 
confessioneel + + + + 
concentratiegraad ++ ++ + – 
combinatie met andere instelling ++ ++ + ++
FB-systematiek + – – – – –
fuseert volgend jaar – – + – + 
dit jaar gefuseerd + + + + 

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel – + – – – 
voltijdfactor paramedisch personeel – –  – – – – –
voltijdfactor overig personeel – ++ ++ + 
bezettingsgraad bedden + ++ ++ ++
bezettingsgraad operatiekamers – – + ++ ++
bezettingsgraad verloskamers ++ – ++ – –
bezettingsgraad röntgenkamers – – + ++ ++
ziekteverzuim – – – – – – – –b

uitbestedingen ++ +  – – 
inbestedingen – + + ++
aandeel specialisten in loondienst + ++ – – – –
aandeel specialisten in opleiding ++ ++ – – – 
buitenpolikliniek – – – – – 
reserve aanvaardbare kosten + – – – 
++ = positief en significant op 5%; + = positief .a

– – = negatief en significant op 5%; – = negatief.
Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op hetb

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)  

Aperte tegenstrijdigheden worden gevonden bij de consulenten, de bezettingsgraden van
operatie-, verlos- en röntgenkamers, en de aandelen specialisten in loondienst en specialisten
in opleiding. Bij de overige factoren zijn er soms tegenstrijdigheden (een ander teken), maar
blijken deze tegenstrijdigheden in veel gevallen in termen van statistische betrouwbaarheid
niet echt aantoonbaar. Een aantal kenmerken geeft bijvoorbeeld in één van de modellen een
duidelijke richting, terwijl in de andere modellen dit statistisch niet wordt weerlegd. Het
betreft de beheersvorm (stichting), FB-systematiek, aankomende fusie en voltijdfactor
verplegend personeel. Deze beïnvloeden de economische efficiëntie in negatieve zin. De
concentratiegraad, de voltijdfactor overig personeel en in- en uitbestedingen dragen volgens
dit criterium juist bij aan een hogere economische efficiëntie.
Voor de kenmerken denominatie, fusieziekenhuis en RAK konden geen betrouwbare effecten
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In dit hoofdstuk wordt verondersteld dat er geen pecuniaire schaalvoor- of nadelen voorkomen: de prijzen van de1

ingezette middelen hebben geen directe relatie met de schaal van de productie. 
De efficiëntie gerelateerd aan de kosten van de productieallocatie wordt berekend door per ziekenhuis de (totale)2

efficiëntie van het model met gegeven opbrengst te delen door de efficiëntie van het model met gegeven kosten.
Hierdoor wordt de inefficiëntie die veroorzaakt wordt door misallocatie van de productie gemeten. Op analoge wijze
wordt ook de efficiëntie berekend die gerelateerd is aan de opbrengst van de allocatie van inzet van middelen.
Hoewel Register en Bruning (1987) de DEA-methode hanteren, noemen zij deze methode niet bij die, pas later in3

zwang gekomen, naam, maar noemen het de 'Farrel-aanpak'.

worden aangegeven.

De verklaarde varianties blijken volgens beide methoden niet erg groot. In de parametrische
analyse verklaarden de efficiëntiekenmerken ongeveer 11% van 'het niet-verklaarde deel' van
de kostenfunctie. In de niet-parametrische analyse betreft het ongeveer 30%. Dit betekent dat
er andere efficiëntiekenmerken zijn aan te wijzen of dat er sprake is van meet- en
specificatiefouten. De niet-parametrische analyse geeft dus een hogere verklaringsgraad voor
de efficiënties.

Bij beide analysemethoden werden de academische ziekenhuizen opgenomen in de analyses.
De algemene conclusie is dat academische ziekenhuizen qua productiestructuur een grote
overeenkomst met - met name grote - algemene ziekenhuizen hebben. De verschillende
kenmerken van de productiestructuur, zoals schaaleffecten, economische efficiënties en
dergelijke, werden niet wezenlijk beïnvloed door de toevoeging van academische zieken-
huizen. Deze conclusies konden zowel uit de parametrische als uit de niet-parametrische
methode worden afgeleid.

De algemene conclusie is dat in de parametrische en de niet-parametrische methoden een
vergelijkbaar beeld wordt geschetst van de productiestructuur. Er blijkt een duidelijke voor-
keur voor het kostenmodel bij gegeven productie. Er is overwegend sprake van schaalnadelen,
die toenemen naarmate een ziekenhuis groter is. Technologische ontwikkeling is niet waar te
nemen. De economische efficiënties liggen in de grootteorde van 15% à 20%. Hiervan is een
deel toe te rekenen aan een aantal efficiëntiekenmerken; voor een ander deel hebben de
inefficiënties een onbekende oorzaak of zijn zij zelfs terug te voeren op meet- en specificatie-
fouten. Een deel van de 'geduide' economische efficiënties is vervolgens voor slechts een
beperkt deel te herleiden tot direct door ziekenhuizen te vermijden inefficiënties. Verschillen
worden met name geconstateerd bij het effect van sommige efficiëntiekenmerken.

Noten

Bijlage bij hoofdstuk 9
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efficiëntie

1 & efficiëntie
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(B9.1)

B9.1 Toelichting bij analyse van relatie tussen efficiëntie en kenmerken

De relatie tussen de efficiënties uit de DEA-analyses en de kenmerken van de ziekenhuizen
wordt bestudeerd met behulp van de zogenaamde Tobit-analyse. Hierin worden de effecten
van de kenmerken op de efficiëntie met behulp van regressie bepaald. Zie bijvoorbeeld
Maddala (1983: 151 e.v.) voor een uitgebreide bespreking van de Tobit-methode). Om
technische redenen kan de efficiëntie niet direct als afhankelijke variabele in de analyse
worden opgenomen, maar wordt hieruit een nieuwe variabele geconstrueerd. De afhankelijke
variabele (y) is gedefinieerd als

Door het hanteren van deze geconstrueerde variabele zijn de coëfficiënten niet direct
interpreteerbaar. Tevens volgt uit de constructie van de afhankelijke variabele (y) dat de
kenmerken die een positieve relatie hebben met y (een positieve coëfficiënt in de Tobit-
analyse), een negatieve relatie hebben met de efficiëntie. In hoofdstuk 9 wordt daarom alleen
de richting van het effect per kenmerk weergegeven in plaats van de coëfficiënten. 

Aan de hand van de resultaten van de Tobit-analyses kan toch een indruk worden gegeven
van de bijdrage die de verschillende kenmerken aan de efficiëntie leveren. Per kenmerk wordt
daartoe berekend welk deel van de variatie in de efficiëntie verklaard kan worden door het
desbetreffende kenmerk. Per kenmerk wordt de volgende methode gehanteerd.
De afhankelijke variabele y wordt 'voorspeld' voor alle ziekenhuizen op basis van de geschatte
coëfficiënten uit de Tobit-analyse. Dit levert een variabele í. Tevens wordt een variabele
(y ) berekend door alleen het effect van de desbetreffende variabele te voorspellen. Hetkenmerk

quotiënt van de variantie in y  en de variantie in í is een maat voor de verklarendekenmerk

waarde van het betreffende kenmerk.
De relatieve verklaringsgraden worden nu gevonden door de als hiervoor berekende ver-
klaarde variantie per kenmerk te delen door het totaal van de verklaarde varianties.

Hierna worden de coëfficiënten weergegeven uit de Tobit-analyses die uitgevoerd zijn bij de
verschillende uitgangspunten.

In tabel B9.1 zijn de resultaten van de analyses opgenomen waarbij de productie gemeten
wordt door het aantal ziektegevallen (finale productie); tabel B9.2 bevat de resultaten waarbij
van intermediaire productie is uitgegaan (verrichtingen en verpleegdagen). Merk op dat
tekens van de coefficiënten de richting van het effect van een kenmerk op de omgerekende
variabele aangeven. Het effect op de efficiëntie zelf (zoals aangegeven in de tabellen 9.12 en
9.24) heeft het tegengestelde teken.
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Tabel B9.1 Schattingsresultaten van de Tobit-analyse van de relatie tussen de economische efficiëntie en de
achtergrondkenmerken, finale productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

coëfficiënt t-waarde verklarende waarde
constante –0,37 –3,24

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel 0,14 1,96 1
samenstellingsprijs paramedisch personeel 0,07 1,91 1
samenstellingsprijs overig personeel 0,17 5,64 8
aandeel consulenten –0,18 –3,76 4
topklinische operaties per opname 0,67 2,67 3
casemix-index –0,03 2,31 1

trend –0,01 –5,28 18

institutionele en marktkenmerken
stichting 0,01 1,05 0
confessioneel –0,01 –1,35 0
concentratiegraad 0,02 –0,78 0
samenwerking met andere instelling 0,00 –0,49 0
FB-systeem 0,06 5,53 14
fuseert volgend jaar 0,03 1,74 1
dit jaar gefuseerd –0,02 –0,91 0

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel 0,26 4,11 8
voltijdfactor paramedisch personeel 0,29 3,87 7
voltijdfactor overig personeel –0,19 –3,71 5
bezettingsgraad bedden 0,00 –3,52 3
bezettingsgraad operatiekamers 0,00 –2,47 2
bezettingsgraad verloskamers 0,00 –2,40 2
bezettingsgraad röntgenkamers 0,00 –5,68 7
ziekteverzuim 0,88 2,44 1a

uitbestedingen 0,15 1,79 1
inbestedingen  –0,20 –1,57 1
aandeel specialisten in loondienst 0,06 2,78 2

aandeel specialisten in opleiding 0,20 4,97 9
buitenpolikliniek 0,02 2,38 1
reserve aanvaardbare kosten 0,01 0,19 0
Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op heta

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)   
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Tabel B9.2 Resultaten van de Tobit-analyse van de relatie tussen de economische efficiëntie en de
achtergrondkenmerken, intermediaire productie, algemene en academische ziekenhuizen, 1985-1995

coëfficiënt t-waarde waarde
verklarende

constante –0,37 –4,06

kwaliteitskenmerken
samenstellingsprijs verplegend personeel 0,11 1,93 1
samenstellingsprijs paramedisch personeel 0,12 3,73 3
samenstellingsprijs overig personeel 0,19 7,95 15
aandeel consulenten 0,02 0,55 0

trend –0,01 –3,59 8

institutionele en marktkenmerken
stichting –0,01 –1,48 1
confessioneel 0,00 –0,33 0
concentratiegraad 0,02 1,02 0
samenwerking met andere instelling –0,02 –2,04 1
FB-systematiek 0,07 7,60 27
fuseert volgend jaar –0,02 –1,12 0
dit jaar gefuseerd –0,01 –0,32 0

proceskenmerken
voltijdfactor verplegend personeel 0,04 0,86 0
voltijdfactor paramedisch personeel 0,23 3,76 7
voltijdfactor overig personeel –0,05 –1,20 1
bezettingsgraad bedden 0,00 –3,25 3
bezettingsgraad operatiekamers 0,00 –3,36 3
bezettingsgraad verloskamers 0,00 2,49 1
bezettingsgraad röntgenkamers 0,00 –5,74 8
ziekteverzuim 1,02 3,47 3a

uitbestedingen 0,08 1,19 0
inbestedingen –0,42 –3,85 4
aandeel specialisten in loondienst 0,12 7,01 13
aandeel specialisten in opleiding 0,04 1,21 0
buitenpolikliniek 0,01 1,34 0
reserve aanvaardbare kosten 0,06 1,32 0

R 0,252

Het ziekteverzuim voor 1985 is niet bekend. Voor de ziekenhuizen uit dat jaar is het ziekteverzuim op heta

gemiddelde uit het SCP-analysebestand vastgesteld.

Bron: SCP (analysebestand)
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10  Beleidssimulaties

10.1 Inleiding 

In de hoofdstukken 8 en 9 is de productiestructuur van de ziekenhuizen in Nederland
uitgebreid gemodelleerd en geanalyseerd. Daarbij zijn allerlei eigenschappen van de modellen
besproken, zoals standaardfouten, t-waarden, tekens van coëfficiënten, tests op de concaviteit
enzovoort. Deze eigenschappen geven weliswaar een indruk van de betrouwbaarheid van een
model, maar ze geven elk slechts een partieel beeld. Om meer zekerheid te krijgen of de
modellen adequaat op allerlei maatregelen reageren, worden gewoonlijk simulaties uitge-
voerd. Deze simulaties beschrijven de reactie van het model op veranderingen in de productie,
de inzet van middelen, in de prijzen of in andere elementen van de productiestructuur. Het
gaat dan om een totaalbeoordeling van het model, ofwel om de validatie van het model. 
Tevens is bij de (parametrische) analyses een aantal kenmerken van de productiestructuur
besproken, zoals schaaleffecten, substitutie-effecten en marginale kosten. Ook die berekenin-
gen zijn op te vatten als simulaties. Wanneer het model gevalideerd is en dus als een adequate
weergave van de werkelijkheid kan worden beschouwd, beschrijven deze berekeningen de
gevolgen van (kleine) wijzigingen in de omstandigheden van de ziekenhuizen adequaat. Door
zulke simulaties krijgen de uitkomsten van de analyses een praktischer economische of
maatschappelijke interpretatie. In dat kader kunnen ook de gevolgen van toekomstige ontwik-
kelingen in de ziekenhuizen worden bestudeerd, zoals demografische ontwikkelingen. Tevens
kunnen door middel van simulaties beleidsingrepen worden geëvalueerd. Voorbeelden van
beleidsingrepen zijn het verder vergroten of juist verkleinen van de schaal van de zieken-
huizen, het beheersen van de omvang van het ziekteverzuim, en concurrentiemaatregelen. De
gevolgen van zulke beleidsingrepen voor bijvoorbeeld de kosten of de productieomvang
kunnen door de simulaties worden ingeschat.

Formeel gesproken is er weinig verschil tussen validatie- en beleidsgerichte simulaties. Zij
worden op een eendere wijze uitgevoerd. Het verschil ligt in de keuze van de aanpassingen die
in de bestaande situatie worden aangebracht. Bij de simulaties die het model moeten
valideren, is het oog gericht op reacties van veranderingen die in de eerder besproken resul-
taten (hoofdstukken 8 en 9) minder goed tot uitdrukking kwamen. Bij de simulaties van
beleidsmaatregelen gaat het erom zo goed mogelijk te beschrijven wat van bepaalde maat-
regelen verwacht mag worden. 

In dit hoofdstuk is vorenstaande indeling niet aangehouden, maar is gekozen voor een
indeling van de simulaties op meer inhoudelijke gronden. Gekozen is voor een reeks simu-
laties die betrekking hebben op allerlei aspecten van de productiestructuur, ingedeeld in drie
verschillende groepen, te weten productiekenmerken, institutionele en marktkenmerken, en
proceskenmerken. De indeling is conform de indeling van de efficiëntiekenmerken in de
voorgaande empirische hoofdstukken. Onder productiekenmerken worden alle zaken samen-
genomen die direct met de productie te maken hebben, zoals de omvang en samenstelling van
de productie, de kwaliteit en de zorgzwaarte. Grotendeels vallen deze kenmerken buiten het
beleidsveld van de managers van de ziekenhuizen. Met name demografische ontwikkelingen
zullen hier van invloed zijn. De institutionele kenmerken zijn kenmerken waar de managers
in het geheel geen invloed op hebben. Het gaat om bijvoorbeeld de concentratie van de
ziekenhuizen (concurrentie). De proceskenmerken betreffen de inrichting van het productie-
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proces, zoals (beheersing van) ziekteverzuim en de omvang van deeltijdwerk. In de volgende
drie paragrafen worden de simulaties per terrein besproken. Bij elke simulatie wordt eerst de
technische uitwerking besproken, en daarna de implicaties voor het beleid.

In de simulaties wordt de werkelijkheid sterk vereenvoudigd. Zo gaan in de simulaties
voorgestelde veranderingen in werkelijkheid met allerlei neveneffecten gepaard. Dit soort
neveneffecten betreffen bijvoorbeeld overgangs- en aanpassingskosten. De uitkomsten hebben
daarom een behoorlijke marge. Zij zijn echter wel een concrete illustratie van voorafgaande
resultaten en geven dus wel mogelijkheden en richtingen voor veranderingen aan. 

De uitkomsten van de analyses van hoofdstukken 8 en 9 vormen bij de simulaties de basis.1

Door het opnemen van de resultaten van simulaties die op basis van zowel de parametrische
als de niet-parametrische analyses zijn uitgevoerd, kan de betrouwbaarheid van de effecten
worden vastgesteld. In dit hoofdstuk zijn alleen simulaties gekozen die ingaan op aspecten
van de productiestructuur waarvoor de verschillende modellen en benaderingen een redelijke
overeenstemming vertonen. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor het aandeel specialisten in
loondienst. De parametrische schattingen uit hoofdstuk 8 geven aan dat in loondienst nemen
van specialisten de efficiëntie vergroot, terwijl in hoofdstuk 9 uit de berekeningen gebaseerd
op de niet-parametrische analyse van de productiestructuur, juist een negatief verband blijkt.
De verschillen tussen de resultaten bij beide methoden zijn in paragraaf 9.6 uitgebreid
bestudeerd. Door deze discrepanties in de richting van effecten zijn de resultaten van
eventuele simulaties niet betrouwbaar. Daarom zullen voor die kenmerken geen simulaties
worden uitgevoerd. Voor enkele simulatievarianten is het niet mogelijk om beide methoden
toe te passen. Zo is het niet mogelijk de demografische varianten op basis van de niet-
parametrische methoden door te rekenen, of de autonome-efficiëntiegroeivarianten op basis
van de parametrische methode te bestuderen. In deze gevallen is dan ook maar één van beide
methoden gehanteerd. In de meeste gevallen wordt de situatie in 1995 als uitgangspunt
genomen.
In deze studie is ook een onderscheid gemaakt tussen finale en intermediaire productie. De
finale productie bestaat uit het aantal ziektegevallen en onderzoek, terwijl de intermediaire
productie uit verrichtingen en verpleegdagen bestaat. Zie hoofdstuk 4 voor een uitgebreide
toelichting op deze begrippen, en hoofdstuk 6 voor de empirische invulling hiervan. De
betrouwbaarheid van de resultaten van de simulaties wordt nog verder vergroot door waar
mogelijk de varianten door te rekenen op basis van zowel de finale-productiebenadering als de
intermediaire-productiebenadering. In veel gevallen leveren de benaderingen vergelijkbare
resultaten. Voor de overzichtelijkheid is in die gevallen is alleen de finale-productie-
benadering opgenomen.

Tabel 10.1 bevat een overzicht van de simulatievarianten die in dit hoofdstuk worden
besproken.
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Tabel 10.1 Simulatievarianten

productiekenmerken (§10.2) kenmerken van instituties en de proceskenmerken (§10.4)
markt (§10.3)

demografische ontwikkelingen autonome efficiëntiewijziging wijzigingen in deeltijdwerk
kosten van vergrijzing wijziging beheersvorm wijzigingen in de bezetting
wijzigingen in de schaal beheersing van het

wijziging denominatie ziekteverzuim
wijzigingen in de samenstelling van
personeel concurrentiemaatregelen vestigen van buitenpolikliniek
stimuleren van onderzoek samenwerking met andere instelling RAK reserveren voor productie

wijziging financieringssysteem

10.2 Beleidssimulaties op het terrein van de productie

10.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een aantal simulaties beschreven die betrekking hebben op de
productiekenmerken. Productiekenmerken zijn bijvoorbeeld de omvang van de productie
(demografie, schaal), de kwaliteit en de samenstelling van de productie (demografie,
specialisatie, substitutie). De volgende simulaties zijn geselecteerd:
- demografische ontwikkelingen
- kosten van vergrijzing
- wijzigingen in de schaal
- wijzigingen in de samenstelling van personeel
- stimuleren van onderzoek.

10.2.2 Demografische ontwikkelingen

De Nederlandse bevolking groeit en vergrijst. Deze demografische ontwikkelingen hebben
hun weerslag op de vraag naar ziekenhuiszorg. In deze simulatie wordt gekeken welke
gevolgen de demografische ontwikkelingen hebben voor de kosten van de ziekenhuizen in
2005. Om een direct verband te kunnen leggen tussen demografie en productie wordt
uitgegaan van de benadering met ziektegevallen (de finale productie).
Wanneer het gebruik van ziekenhuiszorg per hoofd van de bevolking constant blijft, groeit de
productie met hetzelfde percentage als de bevolking. Echter, in de loop der tijd is het gebruik
per hoofd van de bevolking gewijzigd. Eén van de oorzaken hiervan is de vergrijzing; ouderen
hebben immers een grotere zorgbehoefte dan jongeren. Het gebruik van ziekenhuiszorg zal
daardoor sneller toenemen dan de bevolking. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld de technolo-
gische ontwikkelingen, waardoor patiënten behandeld kunnen worden die eerst uitbehandeld
waren, en de substitutie van dagopnamen voor opnamen.
In hoofdstuk 6 is vastgesteld dat de omvang van onderzoek en opleiding in de ziekenhuizen
zoals dit in deze studie wordt gemeten, in de afgelopen jaren is toegenomen. Deze ontwik-
keling, gemeten aan de tijd die specialisten niet direct aan patiënten besteden, weerspiegelt
niet alleen de omvang van onderzoek en opleiding maar ook deels de intensiteit van de
behandeling. Ook deze trendmatige ontwikkeling zal in de simulaties worden opgenomen.
Naast ontwikkelingen in de omvang van de productie, zijn er ook verschuivingen tussen de
verschillende producten zichtbaar. Zo groeit groep 6 (longziekten, reumatologie) sneller dan
de overige groepen, terwijl groep 5 (interne geneeskunde) juist iets langzamer groeit dan de
overige groepen (zie tabel 6.5). Zulke verschuivingen zijn gerelateerd aan de leeftijdsopbouw
van de patiënten. Duidelijke relaties tussen leeftijd en specialismegroep liggen bijvoorbeeld bij
groep 2, waaronder gynaecologie valt, groep 3 met onder meer kindergeneeskunde, en groep
6, met onder meer klinische geriatrie. In bijlage B10 is uiteengezet hoe de relatie tussen de
leeftijdsopbouw en de specialismegroepen kan worden bepaald. De demografische
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ontwikkelingen zullen daardoor nog verdere verschuivingen in de productie teweegbrengen.
Uit hoofdstuk 8 bleek al dat de (marginale) kosten van ziektegevallen in de verschillende
specialismegroepen fors kunnen verschillen. Zo geeft tabel 8.13 aan dat (in de algemene
ziekenhuizen) de kosten van een patiënt uit groep 5 (interne geneeskunde) ruim 8.6000
gulden bedragen, terwijl de kosten van een patiënt uit groep 2 (oogheelkunde, gynaecologie)
slechts 2.600 gulden bedragen. Hierdoor zullen de wijzigingen in de samenstelling van de
productie ook gevolgen hebben voor de kosten. Ook dit wordt met behulp van een simulatie
nader bestudeerd.

De volgende vijf simulatievarianten zijn uitgevoerd.
a. Demografie

In de eerste variant worden alleen demografische ontwikkelingen verdisconteerd. Alleen
de groei van de bevolking en de wijziging in de leeftijdsopbouw worden in de berekenin-
gen opgenomen. Er wordt dan verondersteld dat het gebruik per leeftijdsgroep in de loop
der tijd niet verandert. Het aantal ontslagen patiënten en dagopnamen groeit dan tussen
1995 en 2005 met 8,5%.

b. Demografie en trendmatige ontwikkelingen in het gebruik
In de tweede variant wordt naast de demografische ontwikkelingen in de eerste variant,
ook rekening gehouden met trendmatige groei in het gebruik zoals het geval was in de
jaren 1985-1995. De trendmatige ontwikkelingen leveren tussen 1995 en 2005 voor de
opnamen een daling van ongeveer 5%, terwijl de dagopnamen een ruime verdrievoudi-
ging laten zien (groeipercentage = 225). De trend in de poliklinische verlossingen
bedraagt 51%. Deze groeipercentages worden bovenop de groeipercentages uit variant a
gezet.

c. Demografie en wijzigingen in de samenstelling van de patiëntenpopulatie
In de derde variant wordt naast de ontwikkeling in de omvang van de productie door de
demografische ontwikkelingen, ook rekening gehouden met de samenstelling van de
productie. Op basis van een prognose van de leeftijdsopbouw in 2005 wordt de samen-
stelling van de specialismegroepen bepaald (zie bijlage B10). Hieruit volgen dan verschil-
lende groeipercentages per specialismegroep. In deze variant worden de trendmatige
ontwikkelingen uit variant b buiten beschouwing gelaten.

d. Demografie en ontwikkeling in onderzoek
In de vierde variant wordt ook een toename in de omvang van onderzoek en opleiding
verondersteld. Zoals hiervoor werd betoogd, weerspiegelt de variabele onderzoek zowel de
omvang van onderzoek als de intensiteit van de zorg. In deze variant wordt aangenomen
dat het onderzoek net zo snel groeit als de patiëntenpopulatie. Dus, uitgaande van de
situatie in 1995 wordt naast het aantal ontslagen patiënten en dagopnamen ook het
onderzoek met 8,5% verhoogd.

e. Demografie en trendmatige ontwikkelingen in het gebruik en in onderzoek
In de vijfde variant worden de trendmatige ontwikkelingen in het aantal ziektegevallen en
op het gebied van onderzoek verdisconteerd. De trendmatige ontwikkelingen in het
gebruik zijn conform variant c. Bij onderzoek wordt de ontwikkeling die tussen 1985 en
1995 heeft plaatsgevonden voortgezet. Tussen 1995 en 2005 wordt daarom een toename
van bijna 5% per jaar aangehouden. 

 
In hoofdstuk 8 is geconstateerd dat er slechts een zeer beperkt overschot is aan kapitaal. Dit
houdt in dat uitbreiding van de productie alleen mogelijk is wanneer ook de inzet van kapitaal
wordt verhoogd. Daarom wordt in vorenstaande varianten aangenomen dat de inzet van
kapitaal evenredig groeit met het aantal ziektegevallen. Tevens wordt aangenomen dat de
technologische ontwikkelingen zoals gemeten in de kostenfunctie, zich ook in de toekomst
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(0,2% per jaar) manifesteren.

De gehanteerde groeipercentages zijn gebaseerd op gegevens van het CBS (CBS 1996) en het
SCP-analysebestand. De berekening van de groeipercentages wordt toegelicht in de bijlage bij
dit hoofdstuk. In tabel 10.2 zijn de gehanteerde groeipercentages samengevat. Hierbij wordt
de procentuele groei weergegeven over de gehele periode 1995-2005.

Tabel 10.2 Groeipercentages, 1995-2005

procentuele groei tussen 1995 en 2005

demografie 8,5

trend in opnamen –5
trend in dagopnamen 225
trend in onderzoek 61,5

verschuiving groep 1 (dagopnamen) 0
verschuiving groep 2 (cardiol., allergol., plast. chirurgie, gynaecol.,
KNO-heelk., oogheelk., mond- en kaakchirurgie, polilkl. verl.) –3,7
verschuiving groep 3 (kindergeneeskunde, urologie, radiotherapie,
neurologie, psychiatrie en zenuw- en zielsziekten) 7,4
verschuiving groep 4 (chirurgie, orthopedie, neurochirurgie,
cardiopulmonale chirurgie) –0,8
verschuiving groep 5 (interne geneeskunde) –2,3
verschuiving groep 6 (longziekten, reumatologie, gastro-enterologie,
klinische geriatrie, dermatologie en overige) 10,9

technologische ontwikkeling 3,9

Bron: SCP (analysebestand); CBS (1996)

Met behulp van de kostenfunctie voor de finale productie uit paragraaf 8.3.5 kunnen de
gevolgen van deze demografische ontwikkelingen voor de inzet van middelen en de kosten
worden bepaald; dit is op basis van de niet-parametrische analyses niet mogelijk. In tabel 10.3
staan de resultaten vermeld van de vijf varianten. In de simulaties is alleen rekening gehou-
den met de variabele kosten. De extra kosten die een groei van de inzet van kapitaal met zich
mee zou brengen, komen niet in de resultaten tot uitdrukking.

Tabel 10.3 Kosten demografische ontwikkelingen, 1995-2005

procentuele kostenwijziging kostenwijziging (x mln. gld.)

demografie 8,2 1.100
demografie en trend in gebruik 9,0 1.200
demografie en wijziging samenstelling 8,6 1.140
demografie en toename onderzoek 10,1 1.350
demografie en trend in gebruik en
onderzoek 21,4 2.860

Bron: SCP (analysebestand)   

De demografische ontwikkelingen tussen 1985 en 1995 leiden, zoals eerder aangegeven, tot
8,5% extra (dag)opnamen. Uit tabel 10.3 blijkt dat de variabele kosten daardoor met ruim 8%
zouden stijgen, een toename van ongeveer 1,1 miljard gulden. De variabele kosten lopen dus
bijna evenredig op met de productie van opnamen en dagopnamen, ondanks de schaalnadelen
die bij de meeste ziekenhuizen gevonden zijn. De verklaring hiervoor ligt in het constant
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houden van het onderzoek, dat nu eenmaal veel kosten met zich meebrengt. Dit laatste blijkt
uit de extra toename van de kosten met bijna 2% (= 10,1 - 8,2), ofwel ongeveer 250 miljoen
gulden, wanneer ook onderzoek evenredig met de ziektegevallen zou groeien. Wanneer naast
de demografie ook de trendmatige groei in het gebruik wordt verdisconteerd, bedraagt de
groei van de variabele kosten 9%, ondanks de sterke afname van het aantal opnamen. Dit is
het gevolg van de verdrievoudiging van het aantal dagopnamen, waardoor deze in aantal zelfs
hoger zullen uitvallen dan de opnamen.
De wijziging in de samenstelling van de productie uit de specialismegroepen levert in de tien
jaar tussen 1995 en 2005 een kleine extra toename van de kosten (0,4%). Hieruit volgt dat de
vergrijzing niet alleen door een toename van het gebruik extra kosten met zich meebrengt,
maar ook door een wijziging in het type zorg dat de patiënten nodig hebben.
Het doorzetten van de trend in de omvang van het onderzoek zoals dit zich in het verleden
heeft ontwikkeld, heeft grote gevolgen voor de kosten. Wanneer niet alleen de trend in het
gebruik, maar ook die in het onderzoek wordt gehanteerd, resulteert een kostentoename van
ruim 21% (bijna 3 miljard gulden) ten opzichte van 1995. Hiervan is ruim 12% toe te
schrijven aan de trend in onderzoek (= 21,4 - 9,0). Hieruit blijkt dat het onderzoek niet op
dezelfde voet kan doorgroeien als in de afgelopen tien jaar zonder extra financiële middelen.
Hoewel het doortrekken van de ontwikkelingen in de afgelopen periode wellicht niet geheel
realistisch is, met name wat betreft de forse groei van de dagopnamen en het onderzoek,
geven deze simulaties toch een indruk van de te verwachten kostentoename in de komende
periode. De simulaties geven aan dat de demografische ontwikkeling een grote claim op de
ziekenhuiszorg kan leggen wanneer de huidige trends in het gebruik zich voortzetten. Met
name onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. De totale kosten zullen nog sterker
toenemen dan de hier gepresenteerde resultaten aangeven, wanneer de extra kapitaalkosten
worden verdisconteerd.

10.2.3 Kosten van vergrijzing 

Zoals aangegeven bij de vorige simulatie, neemt het gebruik van ziekenhuiszorg toe naarmate
men ouder wordt. Met name het aantal 75-plussers neemt toe, evenals het gebruik per hoofd
van de bevolking in deze leeftijdsklasse. Onafhankelijk van de toename van de totale
bevolking zal de vergrijzing dan ook extra kosten met zich meebrengen. Om een indruk te
krijgen van de kosten hiervan, wordt een simulatievariant uitgevoerd waarbij verondersteld
wordt dat de 75-plussers geen ziekenhuiszorg meer krijgen. Hiermee kunnen de kosten
worden ingeschat die met de behandeling van 75-plussers gemoeid zijn.
In de berekeningen wordt daartoe het aantal ziektegevallen evenredig verlaagd met het
aandeel patiënten van 75 jaar en ouder uit 1995, te weten ruim 16%. De omvang van onder-
zoek, het tweede product van ziekenhuizen, wordt bij deze simulatie constant gehouden. De
bij deze situatie behorende kosten worden berekend aan de hand van de kostenfunctie uit
paragraaf 8.3.5 en worden vergeleken met de kosten van de werkelijke situatie in 1995. Dit
levert de kosten van de behandeling van 75-plussers en daarmee een schatting van de kosten
van de vergrijzing.
Twee subvarianten worden onderscheiden. In de eerste variant wordt geen rekening gehouden
met het feit dat voor het behandelen van minder patiënten ook minder inzet van kapitaal
nodig is. In de tweede variant wordt de inzet van kapitaal evenredig met het aantal ziekte-
gevallen verminderd. De resultaten van deze simulaties zijn weergegeven in tabel 10.4.
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Tabel 10.4 Kosten van behandeling 75-plussers

procentuele
kostenwijziging kostenwijziging (x mln. gld.)

geen behandeling 75-plussers, kapitaal constant –9,1 1.220
geen behandeling 75-plussers, kapitaal evenredig
verminderen –12,5 1.670

Bron: SCP (analysebestand)   

Uit tabel 10.4 volgt dat in 1995 ongeveer 9% van de variabele kosten van ziekenhuizen werd
besteed aan het behandelen van 75-plussers. Het ging daarbij om een bedrag van ruim
1,2 miljard gulden. Weer blijkt dat de kosten niet gelijk oplopen met het aantal ziekte-
gevallen. Immers, in de simulatie is het aantal ziektegevallen afgenomen met ruim 16%.
Wanneer de inzet van kapitaal aangepast wordt aan de vermindering van het aantal
ziektegevallen, zou er bij het niet meer behandelen van 75-plussers zelfs een besparing van
ruim 12% kunnen worden behaald. In dat geval kan er zelfs een kostenbedrag van bijna
1,7 miljard gulden aan de behandeling van 75-plussers worden toegeschreven.
Door de steeds groter wordende groep 75-plussers zal de vergrijzing dus een steeds forser
beslag op de kosten van de ziekenhuiszorg zal gaan leggen. Hiermee zal in de beleidsvorming
rekening gehouden moeten worden.

10.2.4 Wijzigingen in de schaal

Het aantal erkende bedden en de erkenning van specialisten zijn belangrijke planningsinstru-
menten voor de overheid. De schaal van de productie is hiermee echter niet goed te meten,
omdat deze variabelen niet de daadwerkelijke capaciteit van de ziekenhuizen meten. Immers,
erkende bedden zijn niet altijd fysiek aanwezig, maar zijn slechts een papieren grootheid.
Beter is het om de schaal van de productie te meten aan het aantal ziektegevallen. In de
afgelopen decennia is er een forse schaalvergroting opgetreden (zie § 2.3). De analyses in
hoofdstukken 8 en 9 gaven aan dat vanuit het oogpunt van doelmatigheid de schaalvergroting
te ver is doorgevoerd. De grote ziekenhuizen hebben veelal te maken met schaalnadelen,
terwijl bij de kleine ziekenhuizen nog enige schaalvoordelen te behalen zijn.
In de volgende simulaties wordt bekeken wat de kostengevolgen zijn geweest van de
afwijkingen van de optimale schaal in de bestudeerde periode. Tevens wordt, uitgaande van
de situatie in 1995, bekeken wat de opbrengsten zouden zijn van het aanpassen van de schaal
van de ziekenhuizen aan de optimale schaal.
De volgende simulaties worden daartoe uitgevoerd.
a. Verder doorvoeren van schaalvergroting

In deze simulatievariant wordt de situatie beschreven waarin de schaalvergroting verder
doorgezet wordt. Dit wordt gedaan door de kleinste ziekenhuizen op te heffen. De daar-
mee vrijgekomen capaciteit en productie worden gelijkelijk verdeeld over de resterende
ziekenhuizen. De resultaten worden weergegeven voor de situatie waarin alle zieken-
huizen met minder dan 8.000 ontslagen patiënten worden opgeheven.

b. Terugdraaien van schaalvergroting
In deze variant wordt de schaalvergroting deels teruggedraaid. De schaal van de zieken-
huizen wordt aangepast aan de optimale schaal door kleine ziekenhuizen te laten groeien
en grote ziekenhuizen in schaal te laten afnemen. De achterliggende reden voor deze
aanpak is dat bij kleine ziekenhuizen de grootste schaalvoordelen zijn te behalen, terwijl
de verminderde productie bij de grote ziekenhuizen nauwelijks of geen gevolgen heeft
voor de gemiddelde kosten.
In de simulatie wordt dit gerealiseerd door de grootste ziekenhuizen capaciteit en
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productie af te laten staan aan de kleinste ziekenhuizen. De schaal van de 25% grootste
ziekenhuizen wordt teruggebracht tot het maximum van de overige 75%. De schaal wordt
hierbij afgemeten aan het aantal ontslagen patiënten. Het hiermee vrijgekomen kapitaal
en de productie worden gelijkelijk verdeeld over de 50% kleinste ziekenhuizen. Deze
kunnen dan ook de bijbehorende productie gaan leveren. Hiermee komt het grootste deel
van de ziekenhuizen rond de gemiddelde schaal terecht. In deze simulatie wordt het
aantal ziekenhuizen dus niet gewijzigd.

De twee varianten kunnen alleen worden bestudeerd aan de hand van de kostenfunctie van de
finale productie uit paragraaf 8.3.5. De gevolgen in termen van (variabele) kosten en inzet
van middelen worden berekend voor de ziekenhuizen in 1995.
In tabel 10.5 worden de resultaten gegeven van beide simulaties. Ook hier gaat het alleen om
wijzigingen in de variabele kosten voor de ziekenhuizen in 1995. De bij de schaalaanpas-
singen vrijgekomen inzet van kapitaal wordt immers aan andere ziekenhuizen toegewezen.
De berekeningen worden gebaseerd op de finale-productiebenadering en de resultaten van de
parametrische analyses uit hoofdstuk 8.

Tabel 10.5 Wijziging in de variabele kosten na aanpassing van de schaal van productie, 1995

procentuele wijziging procentuele kostenwijziging extra variabele kosten
aantal ziekenhuizen (x mln. gld.)

verder doorvoeren
schaalvergroting –18 3,2 430
terugdraaien schaalvergroting 0 –2,5 –340

Bron: SCP (analysebestand)   

Uit tabel 10.5 is af te lezen dat in de variant waarbij de schaalvergroting verder wordt doorge-
voerd (a.) 18% van de ziekenhuizen uit 1995 wordt opgeheven; deze 'verwerken' minder dan
8.000 ziektegevallen per jaar. Wanneer de capaciteit en productie van deze kleine zieken-
huizen over de andere ziekenhuizen verdeeld worden, worden de schaalnadelen van deze
grotere ziekenhuizen nog groter. Hierdoor nemen de kosten met ruim 3% toe (ongeveer 430
miljoen gulden). Wanneer echter de capaciteit van de grootste ziekenhuizen wordt terug-
gebracht en over de andere ziekenhuizen wordt verdeeld, wordt gebruik gemaakt van de
schaalvoordelen bij de kleine ziekenhuizen en nemen ook de schaalnadelen van de grote
ziekenhuizen af. Dit levert een kostenbesparing op van 2,5% (340 miljoen gulden). 
In vorenstaande simulatievarianten is geen rekening gehouden met de gevolgen van schaal-
vergroting voor de concurrentieverhoudingen. Met name bij de doorvoering van schaalvergro-
ting, waarbij ziekenhuizen worden opgeheven, spelen concurrentieverhoudingen in de
praktijk een rol. In die variant worden immers ziekenhuizen opgeheven, waardoor er een
grotere concentratie van ziekenhuiszorg zal ontstaan. In de analyses was al gebleken dat een
afname van de concurrentie leidt tot een toename van de efficiëntie (zie ook de simulatie in
§ 10.3.5). Hierdoor zullen de kosten van verdere schaalvergroting bij daadwerkelijke
invoering wat lager uitvallen dan uit de vorenstaande resultaten blijkt.
De conclusie van vorenstaande simulaties is dat het aanbeveling verdient om de schaalver-
groting die met de vergrijzing gepaard gaat, vooral bij de kleine ziekenhuizen te laten
plaatsvinden. Verdere fusies en sluitingen liggen vanuit een kostenoogpunt niet voor de hand.

10.2.5 Wijzigingen in de samenstelling van personeel (kwaliteit)

In de verklarende analyses van de efficiënties in hoofdstukken 8 en 9 is een aantal kenmerken
opgenomen die te maken hebben met de kwaliteit van de zorg. Vaak gaat een hoge kwaliteit
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gepaard met relatief hoge kosten en een lage efficiëntie. In de volgende simulaties wordt
bestudeerd hoeveel kosten met de kwaliteit van de ingezette middelen gemoeid zijn.
Uitgangspunt hierbij zijn de resultaten voor de efficiëntiekenmerken in de kostenfunctie uit
paragraaf 8.3.5 en de verklarende analyse van de niet-parametrische efficiëntie bij gegeven
productie (tabel 9.12).
In de (regressie)analyse wordt een hoge kwaliteit met name weerspiegeld door een hoge
samenstellingsprijs van gediplomeerd verplegend, medisch en overig personeel. Deze
samenstellingsprijs van personeel is een indicator van de samenstelling van het personeel
naar leeftijd, opleiding en ervaring. Wanneer de 'gemiddelde samenstelling' in een regio
prijs 1 krijgt, variëren de samenstellingsprijzen in 1995 van 0,73 tot 1,29, waarbij met name
de samenstellingsprijs van overig personeel een forse variantie te zien geeft. Zie para-
graaf 6.4.2 voor een kwantitatief overzicht van deze samenstellingsprijzen. 
Met behulp van simulaties kan worden gekeken naar de efficiëntiegevolgen van het hanteren
van een minimum aan kwaliteit. Hiertoe worden de samenstellingsprijzen op hun minimale
waarde gesteld. De efficiëntie wordt dan met de regressievergelijking opnieuw berekend en
vergeleken met de echte efficiëntie. Dit levert een maat voor de efficiëntiewijziging. Zo kan
ook gekeken worden naar het efficiëntiegevolg van een maximum aan kwaliteit en van een
gemiddelde kwaliteit. In het laatste geval wordt de gemiddelde kwaliteit als ondergrens
gehanteerd. Ziekenhuizen die al een meer dan gemiddelde kwaliteit hanteren worden derhalve
niet aangepast.

Het hanteren van middelen van een hogere kwaliteit brengt naast efficiëntievoor- of nadelen
veelal ook direct kosten met zich mee. In het bijzonder geldt dit voor de kwaliteit van
personeel uitgedrukt in een samenstellingsprijs (= afwijking ten opzichte van het regionale
gemiddelde). Deze samenstellingsprijs is medebepalend voor de personeelskosten, die deel
uitmaken van de variabele kosten.

De volgende drie situaties worden bestudeerd:
a. minimale kwaliteit
b. minstens gemiddelde kwaliteit
c. maximale kwaliteit.
De drie verschillende varianten worden voor de drie personeelscategorieën afzonderlijk
uitgevoerd. De resultaten van de simulaties, uitgaande van de finale productie, zijn
weergegeven in tabel 10.6.
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Tabel 10.6 Gevolgen van wijzigingen in de kwaliteit, finale-productiebenadering, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

minimale kwaliteit
verplegend personeel –3,2 –420 –1,0 –130
paramedisch personeel –2,0 –260 –0,8 110
overig personeel –3,1 –410 –2,3 –310

minstens gemiddelde
kwaliteit

verplegend personeel 0,4 50 0,1 20
paramedisch personeel 0,2 30 0,1 10
overig personeel 0,6 90 0,5 60

maximale kwaliteit
verplegend personeel 2,9 390 1,0 130
paramedisch personeel 2,9 390 1,4 190
overig personeel 3,3 450 2,7 370

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 10.6 geeft aan dat de efficiëntie afneemt wanneer er kwalitatief beter (duurder)
personeel ingezet wordt. Wanneer in de simulatie de inzet van maximale kwaliteit van één
van de personeelscategorieën wordt nagebootst, nemen de kosten volgens de parametrische
analyse met circa 3% (ongeveer 400 miljoen gulden) toe. Het inzetten van kwalitatief goed
personeel in de drie personeelscategorieën tegelijkertijd leidt volgens de parametrische
methode tot een toename van ongeveer 9% (2,9 + 2,9 + 3,3). Deze resultaten geven aan dat
hoogopgeleid personeel misschien wel wat productiever is dan minder hoogopgeleid
personeel, maar dat dit de extra personeelskosten niet kan compenseren. Het andere uiterste is
de situatie waarin de kwaliteit minimaal is. Dit zou per personeelscategorie 2% tot 3% van de
kosten kunnen besparen. In een meer realistische variant, waarin de gemiddelde kwaliteit als
minimumniveau voor de kwaliteit per personeelscategorie wordt aangehouden, resulteert een
kostentoename van minder dan 1% per personeelscategorie. Dit zou leiden tot een toename
van ongeveer 170 miljoen gulden (50 + 30 + 90) wanneer dit voor de drie personeelscatego-
rieën tegelijkertijd werd aangehouden.
Wanneer dezelfde simulaties gebaseerd worden op de niet-parametrische analyses, blijft de
richting van de effecten hetzelfde. De omvang van de effecten bij het verplegend en para-
medisch personeel wordt echter gehalveerd. De samenstelling van het overige personeel heeft
qua richting hetzelfde effect als bij de parametrische analyse. De omvang van de effecten is
veelal wat kleiner dan bij de parametrische methode.
Deze stimulaties zijn ook uitgevoerd op basis van de intermediaire-productievarianten. De
resultaten van die berekeningen zijn vergelijkbaar met die van de finale-productiebenadering
en zijn daarom in de tabel niet opgenomen. De verschillen tussen de parametrische en niet-
parametrische methode zijn bij de intermediaire-productiebenadering wat kleiner.
In de praktijk is het vaak niet eenvoudig voor managers om de samenstelling van het perso-
neel te beïnvloeden. Door wettelijke regelingen en vanuit maatschappelijk oogpunt is het niet
eenvoudig personeel te ontslaan. Tevens is het, bijvoorbeeld wegens krapte op de arbeids-
markt, niet altijd mogelijk personeel in dienst te nemen met precies de juiste opleiding en
ervaring. Hieruit volgt dat de vorenstaande kostengevolgen niet geheel weg te werken zijn
door personeelsbeleid van de ziekenhuizen. Wel kan een manager rekening houden met de
gewenste samenstelling van personeel bij het aantrekken van nieuw personeel. Een belang-
rijke conclusie uit deze simulatie is echter dat kwaliteit en efficiëntie tegen elkaar afgewogen
moeten worden, en dat deze afweging gepaard gaat met grote kostenconsequenties. 
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10.2.6 Stimuleren van onderzoek 

Het medisch onderzoek staat veel in de publieke belangstelling. De omvang is dan ook fors
toegenomen (zie bv. tabel 6.5). De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn echter lastig te
bepalen. Immers, de eenheid van onderzoek is niet goed aan te geven. In de volgende
simulatie wordt enig inzicht gegeven in het beslag dat onderzoek op de inzet van middelen
legt. Er wordt gekeken naar de gevolgen die een groei in het onderzoek op de kosten heeft en
naar de besparingen die zouden optreden als er veel minder onderzoek zou plaatsvinden. Het
is voor ziekenhuismanagement of overheid alleen indirect mogelijk om de omvang van onder-
zoek te beïnvloeden. Voorbeelden zijn het reguleren van de aanschaf van speciale apparatuur
(management) en het beperken (of juist verruimen) van de mogelijkheden voor het aannemen
van specialisten (overheid).
De volgende twee simulatievarianten zijn bestudeerd.
a. Onderzoek minimaal

In de eerste variant wordt verondersteld dat er slechts een minimum aan onderzoek in de
ziekenhuizen plaatsvindt. Hiertoe wordt in de simulatie de minimale waarde van het
onderzoek in 1995 uit het bestand voor alle ziekenhuizen als waarde verondersteld. De
totale omvang van het onderzoek wordt daardoor drastisch verminderd tot ongeveer 20%
van het gemiddelde.

b. Onderzoek bij grote ziekenhuizen
In de tweede variant wordt de totale omvang van het onderzoek constant gehouden, maar
herverdeeld over de ziekenhuizen. Het idee is dat het voor grote ziekenhuizen eenvou-
diger is tijd en middelen vrij te maken voor onderzoek dan voor kleine ziekenhuizen. Dit
zou dan ook in de kosten tot uitdrukking moeten komen. Evenals in de vorige variant
wordt voor de meeste ziekenhuizen een minimum aan onderzoek verondersteld. Het
onderzoek dat zij afstaan wordt gelijkelijk verdeeld over de tien grootste ziekenhuizen.

De simulaties worden gebaseerd op de kostenfunctieanalyse op basis van de finale-productie-
benadering uit paragraaf 8.3.5. In tabel 10.7 worden de resultaten van beide simulatie-
varianten weergegeven voor het jaar 1995.

Tabel 10.7 Gevolgen van aanpassing van de omvang van het wetenschappelijk onderzoek, 1995

procentuele kostenwijziging kostenwijziging (x mln. gld.)

finale productie
totale omvang onderzoek neemt af –19,3 –2.570
totale omvang onderzoek constant –5,5 –730

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 10.7 laat duidelijk zien hoe groot het kostenbeslag van onderzoek en opleiding in de
ziekenhuizen is. Minimaliseren van de omvang van onderzoek zou een kostenbesparing van
bijna 20% van de variabele kosten kunnen betekenen. Ook het verplaatsen van onderzoek
naar de grootste ziekenhuizen, terwijl de totale omvang niet wijzigt, kan een forse besparing
met zich meebrengen: ongeveer 5%. Door bijvoorbeeld schaaleffecten en een zekere mate van
specialisatie, is het blijkbaar goedkoper om onderzoek uit te voeren in een groot ziekenhuis
dan in een klein ziekenhuis.
Dezelfde varianten zijn ook op basis van de intermediaire-productiebenadering uitgevoerd,
met vrijwel dezelfde resultaten. Voor de overzichtelijkheid zijn die resultaten niet in de tabel
opgenomen.
Zoals ook eerder vermeld, weerspiegelt de onderzoeksvariabele niet alleen de omvang van het
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onderzoek en het onderwijs in een ziekenhuis, maar deels ook de intensiteit van de
specialistische zorg. De variabele is immers afgeleid van de tijd die specialisten niet aan hun
patiënten besteden, uitgaande van de minimale tijd per patiënt. De hier doorgerekende rigou-
reuze maatregelen op het gebied van onderzoek zullen dus ook een weerslag hebben op de
kwaliteit van de dienstverlening. Wederom weerspiegelt dit de afweging tussen kwaliteit en
efficiëntie die in ziekenhuizen gemaakt moeten worden.
Uit de simulatie volgt dat het concentreren van onderzoek kostenvoordelen met zich mee-
brengt. Onderzoek is echter veelal direct verbonden aan de behandeling van patiënten. Deze
zouden dan ook overgeheveld moeten worden naar de grotere ziekenhuizen. Hetzelfde geldt
voor de opleidingscapaciteit, die ook in de onderzoeksvariabele is opgenomen. De vraag is of
zo'n verschuiving gewenst is. Niettemin zou concentratie van onderzoek een aandachtspunt
kunnen zijn in het beleid. Subsidieverstrekkers zouden hiermee bij het toekennen van
onderzoeksgelden rekening kunnen houden.

10.3 Beleidssimulaties op het terrein van instituties en de markt

10.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt een aantal simulaties beschreven die betrekking hebben op de
institutionele omgevingskenmerken en de marktkenmerken. Deze kenmerken zijn door het
management van de ziekenhuizen niet te beïnvloeden. Enkele kenmerken kunnen echter wel
worden beïnvloed door de overheid. Hierbij kan worden gedacht aan de concurrentieverhou-
dingen en het financieringssysteem. Uitgaande van deze kenmerken zijn de volgende
simulaties gekozen:
- autonome efficiëntiewijziging
- wijziging van de beheersvorm
- wijziging van de denominatie
- concurrentiemaatregelen
- samenwerking met andere instelling
- wijziging financieringssysteem.

10.3.2 Autonome efficiëntiewijziging

De verklarende analyses van de efficiënties geven aan dat er een zekere trendmatige ontwik-
keling heeft plaatsgevonden tussen 1985 en 1995 (zie bv. tabel 9.12). De trendterm in de niet-
parametrische analyses geeft aan dat de economische efficiëntie in de loop der tijd is toegeno-
men. In deze simulatie wordt bekeken hoe groot de invloed van deze autonome verbetering
van de efficiëntie is. Daartoe worden de werkelijke variabele kosten voor de situatie in 1995
vergeleken met de kosten van de situaties waarin het efficiëntieniveau uit 1985 respectievelijk
1990 wordt verondersteld. Bij deze simulatie wordt uitgegaan van de niet-parametrische
analyses van de finale- en de intermediaire-productiebenadering in paragraaf 9.2.5 respec-
tievelijk 9.3.5. Dit levert de volgende resultaten (tabel 10.8).
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Tabel 10.8 Gevolgen van de autonome efficiëntiewijziging, 1995

procentuele kostenwijziging kostenwijziging (x mln. gld.)

finale productie
efficiëntieniveau van 1985 7,1 940
efficiëntieniveau van 1990 3,7 490

intermediaire productie
efficiëntieniveau van 1985 4,1 550
efficiëntieniveau van 1990 2,1 270

Bron: SCP (analysebestand)  
 
De resultaten van de simulaties in tabel 10.8 geven aan dat, wanneer de ziekenhuizen in 1995
het efficiëntieniveau van 1985 aangehouden hadden, 500 tot 900 miljoen gulden extra kosten
gemaakt hadden moeten worden. Dit komt overeen met een kostentoename van 4% tot 7%,
ofwel een autonome toename in de efficiëntie van 4% à 6% in de periode 1985-1995. Immers,
het huidige efficiëntieniveau levert volgens tabel 10.8 minder kosten dan dat uit het verleden.
Uitgaande van de finale-productiebenadering valt de kostenwijziging ongeveer anderhalf maal
zo hoog uit als bij de intermediaire-productiebenadering.
Er is dus sprake van een efficiëntietoename van 4% à 7% tussen 1985 en 1995, ofwel van
0,4% à 0,7% per jaar. Dit spoort redelijk met de toename van de efficiëntie met 0,2% per jaar
die op basis van de parametrische analyse is gevonden (zie § 8.3.5).

10.3.3 Wijziging van de beheersvorm

Binnen de sector ziekenhuizen komen verschillende beheersvormen voor. Ongeveer drie
kwart van de ziekenhuizen maakt deel uit van een stichting. Daarnaast worden nog enkele
andere vormen onderscheiden, zoals verenigingen, gemeentelijke en andere semi-publiek-
rechtelijke lichamen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 zijn er tussen de beheersvormen
verschillen in onder meer pensioenvoorzieningen en diensten die via de gemeente worden
afgenomen in plaats van direct van leveranciers.
In de analyses van de efficiëntie in de hoofdstukken 8 en 9 is uitgegaan van een tweedeling:
stichtingen versus overige beheersvormen. Uit deze analyse bleek dat uitgaande van de finale
productie, ziekenhuizen met als beheersvorm een stichting gemiddeld genomen minder
efficiënt zijn dan andere beheersvormen. Aan de hand van een tweetal simulatievarianten
wordt bestudeerd hoe groot de invloed is van de beheersvorm op de efficiëntie en de kosten.
In de eerste variant wordt verondersteld dat alle ziekenhuizen deel uitmaken van een
stichting; in de tweede variant wordt juist verondersteld dat alle ziekenhuizen een overige
beheersvorm hebben. Door vergelijking van de efficiëntie en kosten van beide situaties met de
werkelijke efficiëntie en kosten, kan de invloed van de beheersvorm op de kosten worden
gekwantificeerd. De berekeningen gaan uit van de situatie in 1995. Om de bandbreedte van de
effecten te meten, worden de effecten berekend uitgaande van zowel de parametrische analyse
uit hoofdstuk 8 (tabel 8.14) als de niet-parametrische analyse uit hoofdstuk 9 (tabel 9.12).
De resultaten van de simulatievarianten zijn weergegeven in tabel 10.9. Deze simulatie is niet
uitgevoerd voor de intermediaire-productiebenadering, omdat daar de richting van het effect
van de beheersvorm op de efficiëntie niet betrouwbaar is; de parametrische en niet-para-
metrische analyses geven daar een verschillend teken.
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Tabel 10.9 Gevolgen van wijziging van de beheersvorm, finale productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

alle ziekenhuizen stichtingen 1,4 140 0,2 30
alle ziekenhuizen overige
beheersvorm –2,8 –250 0,5 –70

Bron: SCP (analysebestand)  

Omdat in 1995 ruim drie kwart van de ziekenhuizen al deel uitmaakt van een stichting, zijn
de gevolgen van de eerste simulatie waarbij voor alle ziekenhuizen de stichting als beheers-
vorm wordt verondersteld, relatief klein. De kosten zouden volgens de parametrische analyse
hierdoor met 1% (ongeveer 140 miljoen gulden) kunnen toenemen. De niet-parametrische
analyse geeft nauwelijks enig effect van de beheersvorm op de efficiëntie en de kosten te zien.
In de situatie waarbij er geen stichtingen zijn onder de ziekenhuizen in 1995, zou een
besparing van maximaal 2% (20 tot 250 miljoen gulden) kunnen ontstaan.
Bij deze simulatie moet rekening gehouden worden met zogenoemde tweede-orde-effecten.
Wanneer bijvoorbeeld bepaalde diensten door ziekenhuizen telkens via de gemeenten worden
betrokken, kan het zijn dat de gemeenten voor extra kosten komen te staan. In de simulatie-
resultaten wordt met dit soort maatschappelijke kosten geen rekening gehouden.

10.3.4 Wijziging van de denominatie

De denominatie van een ziekenhuis verwijst naar de religieuze achtergrond van het zieken-
huis. Ziekenhuizen met verschillende denominaties kunnen verschillende opvattingen
huldigen over het verzorgingsniveau, de omgang met patiënten en familie. Bovendien kan de
denominatie een aanwijzing zijn voor verbondenheid met andere maatschappelijke
instellingen en voorzieningen, die bijvoorbeeld zou kunnen leiden tot een grotere inzet van
vrijwilligers. In de analyses wordt een onderscheid gemaakt tussen confessionele en
niet-confessionele ziekenhuizen. 
De invloed van de denominatie op de efficiëntie wordt hier bestudeerd door de fictieve situatie
te bekijken waarin alle ziekenhuizen verondersteld worden een confessionele aard te hebben,
en de kosten te vergelijken met de actuele situatie. Ook de andere uiterste situatie, waarbij alle
ziekenhuizen juist niet-confessioneel worden verondersteld, wordt bestudeerd. Dit levert twee
simulatievarianten, die uitgaan van de situatie in 1995. In tegenstelling tot de voorgaande
simulatie, geven hier bij de finale-productiebenadering de parametrische en niet-parame-
trische analyses geen uitsluitsel over de richting van het effect van de denominatie op de
efficiëntie. Daarom worden hier alleen de resultaten voor de intermediaire-productiebenade-
ring weergegeven. De basis van de simulaties wordt dan ook gevormd door de kostenfunctie-
analyse uit paragraaf 8.4.5 (parametrisch) en de analyse van de efficiëntie uit paragraaf 9.3.5
(niet-parametrisch).

Tabel 10.10 Gevolgen van wijziging van de denominatie, intermediaire productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

alle ziekenhuizen confessioneel 0 0 –0,1 –10
alle ziekenhuizen niet-
confessioneel 0 0 0,1 10
Bron: SCP (analysebestand)  
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Het is direct duidelijk uit tabel 10.10 dat de invloed van de denominatie op de efficiëntie zeer
klein is (minder dan 1%). Dit spoort met de observatie dat de coëfficiënt van dit kenmerk in
de parametrische analyse niet erg betrouwbaar is en de verklaringsgraad van dit kenmerk in
de analyse van de niet-parametrische efficiëntie klein. Uit deze simulatie kan worden afgeleid
dat zaken als de inzet van vrijwilligers ofwel de efficiëntie nauwelijks beïnvloeden, ofwel niet
verschillen tussen de verschillende denominaties. De overheid kan dus niet via beïnvloeding
van de denominatie van de ziekenhuizen de kosten sturen.

10.3.5 Concurrentiemaatregelen

In politieke discussies wordt vaak versterking van de marktwerking genoemd als instrument
om de kosten in de gezondheidszorg binnen de perken te houden (zie bv. RVZ 1996; MDW
1996). Met name in de internationale literatuur wordt echter ook gesteld dat concurrentie de
kosten juist opdrijft, doordat in deze sector concurrentie niet plaatsvindt op het gebied van
prijzen, waardoor kostenminimalisatie zou worden nagestreefd, maar op het gebied van
kwaliteit (zie bv. Register en Bruning 1987). Met behulp van deze simulatie wordt de relatie
tussen concurrentie en kosten nader onderzocht.
De mate van concurrentie is in de analyses in de hoofdstukken 8 en 9 weerspiegeld door
middel van de Herfindahl-index. Deze meet de concentratie van ziekenhuizen in de (gezond-
heids)regio. In de finale-productiebenadering is de Herfindahl-index positief gecorreleerd met
de efficiëntie: een lage concentratiegraad, ofwel een sterke mate van concurrentie, verlaagt de
efficiëntie. In de intermediaire-productiebenadering is de richting van het effect minder
duidelijk. 
Het effect van concurrentie op de efficiëntie en de kosten wordt met behulp van de volgende
simulatie verder uitgewerkt. Uitgangspunt bij de simulatie zijn de economische efficiënties
berekend in paragrafen 8.3.5 en 9.2.5. Uit de nadere analyses van deze efficiënties volgt een
negatief verband tussen concurrentie en efficiëntie (tabellen 8.14 en 9.12). In 1995 varieerde
het aantal ziekenhuizen per regio van 1 tot 11. De Herfindahl-index varieert daardoor van
0,09 tot 1. De efficiëntie wordt aan de hand van de regressievergelijking berekend voor de
situatie waarin de concurrentie minimaal is (Herfindahl-index = 1), en de situatie waarin de
concurrentie maximaal is (Herfindahl-index = 0,09). 
De gevolgen voor de efficiëntie en de bijbehorende aanpassing in de kosten worden beschre-
ven in tabel 10.11. voor de resultaten uit de parametrische en uit de niet-parametrische
analyse bij de finale-productiebenadering.

Tabel 10.11 Gevolgen van wijzigingen in de concurrentieverhoudingen, finale productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

minimale concurrentie –3,2 –430 –1,2 –160
maximale concurrentie 2,5 210 0,2 30

Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 10.11 laat zien dat, zoals eerder aangegeven, een grote mate van concurrentie (lage
concentratiegraad) leidt tot hogere kosten per ziekenhuis. Dit is het gevolg van het ontbreken
van mogelijkheden op het gebied van prijsconcurrentie, waardoor de concurrentie plaatsvindt
op het gebied van kwaliteit. Wanneer de concurrentie in de parametrische analyse maximaal
wordt verondersteld, kunnen de kosten met 200 miljoen gulden toenemen. Minimale concur-
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rentie zou de kosten met 2% tot 3% doen afnemen, een kostenbesparing van 400 miljoen
gulden. Evenals in een aantal voorgaande simulaties zijn effecten bij de niet-parametrische
analyse kleiner dan bij de parametrische analyse.
Zoals in de hoofdstukken 8 en 9 al is opgemerkt, volgt hieruit dat de gedachte van marktwer-
king die in de politiek ook voor de ziekenhuissector wordt voorgestaan, niet vanzelfsprekend
tot een vermindering van de kosten zal leiden. Een soepeler beleid ten aanzien van de
planning, bijvoorbeeld door het makkelijker toelaten van nieuwe aanbieders, zou de kosten
van de ziekenhuiszorg verder kunnen opdrijven.

10.3.6 Samenwerking met andere instelling

Een deel van de ziekenhuizen is organisatorisch gecombineerd met een andere instelling,
bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, een verpleeghuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een
verzorgingshuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten. In 1995 gold dat voor
ongeveer 18% van de ziekenhuizen. Hierdoor kunnen kostenbesparingen of juist extra kosten
ontstaan. Voordelen zijn bijvoorbeeld te behalen door een gezamenlijk inkoopbeleid, een
gezamenlijke apotheek of laboratorium. Nadelen kunnen ontstaan door de overhead, die
wellicht ingewikkelder en daardoor inefficiënt wordt. Bij de analyses van de economische
efficiënties is een variabele opgenomen die aangeeft of een ziekenhuis al dan niet gelieerd is
aan een andere instelling. Door deze variabele te manipuleren kan de situatie worden gesimu-
leerd waarbij geen enkel ziekenhuis gelieerd is aan een andere instelling. De resulterende
kosten geven door vergelijking met de actuele kosten de invloed van de organisatorische
samenwerking tussen instellingen.
Een tweede variant is de situatie waarin juist alle ziekenhuizen aan een ander ziekenhuis,
verpleeghuis enzovoort gelieerd zijn. Uitgaande van de parametrische kostenfunctieanalyses
en de niet-parametrische analyses van de economische efficiëntie, worden voor 1995 de
kostengevolgen van beide varianten gepresenteerd in tabel 10.12.

Tabel 10.12 Gevolgen van wijziging van samenwerking met andere instelling, finale productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

alle ziekenhuizen samenwerking –1,9 –250 0,3 –40
alle ziekenhuizen geen
samenwerking 0,5 70 0,1 10

Bron: SCP (analysebestand)  

Uit tabel 10.12 volgt dat samenwerking tussen instellingen de efficiëntie bevordert, wat de
kosten in 1995 kan verminderen met 30 tot 250 miljoen gulden (niet-parametrische resp.
parametrische resultaten). Wanneer ziekenhuizen niet langer aan andere instellingen gelieerd
mogen zijn, zullen er echter relatief weinig extra kosten optreden. Immers, in 1995 was nog
geen vijfde deel van de ziekenhuizen aan een andere instelling verbonden, zodat in de
simulatie voor de meeste ziekenhuizen de situatie niet verandert.

10.3.7 Wijziging financieringssysteem

In 1987 is als financieringssysteem voor de algemene ziekenhuizen de zogenoemde FB-
budgettering ingevoerd, waarin de budgetten afhankelijk werden gemaakt van afspraken over
het productievolume. Hiermee werd gepoogd de kosten van de ziekenhuizen te beheersen. De
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verschillende financieringssystemen zijn uitgebreid besproken in hoofdstuk 2 (§ 2.4). In
hoofdstuk 4 is aangegeven dat het financieringssysteem mede bepalend is voor het gedrag van
de actoren in de ziekenhuizen. In de analyses is dan ook een variabele opgenomen waarmee
gepoogd wordt het effect van de financiering, en met name de invoering van de FB-financie-
ring, te kwantificeren. 
Aan de hand van een simulatie worden hier de gevolgen van de invoering van de FB-systema-
tiek ingeschat. Hiertoe wordt de situatie bestudeerd waarbij de FB-systematiek wordt terug-
gedraaid. In de berekeningen wordt in feite met de FB-systematiek samenhangende ineffi-
ciëntie bepaald. Dit wordt gedaan door voor alle ziekenhuizen in 1995 te veronderstellen dat
de FB-systematiek niet is ingevoerd. De resultaten van deze simulatie zijn opgenomen in tabel
10.13.
Zowel bij de finale- als bij de intermediaire-productiebenadering kan zo'n simulatie worden
uitgevoerd. Bij de finale productie zijn de resultaten van de parametrische en de niet-parame-
trische analyses echter tegenstrijdig. In tabel 10.13 wordt daarom alleen uitgegaan van de
intermediaire-productiebenadering. 

Tabel 10.13 Kosten van de FB-systematiek, intermediaire productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

geen FB-systeem –1,0 –130 –4,0 –540

Bron: SCP (analysebestand)  

Tabel 10.13 geeft aan dat ceteris paribus terugkeer naar het Bredero-systeem de kosten met
1% à 4% zou kunnen verminderen. Hieraan mag echter niet de conclusie worden verbonden
dat het FB-systeem de kosten heeft doen toenemen. Zoals eerder is aangegeven, hebben in de
periode van de invoering van het FB-systeem ook andere ontwikkelingen plaatsgevonden,
zoals de schaalvergroting, technologische ontwikkelingen enzovoort. Doordat de invoering
van het nieuwe financieringssysteem slechts globaal kon worden gemeten aan de hand van
een variabele die de algemene ziekenhuizen vanaf 1988 aangeeft, kunnen de gemeten effecten
vervuild zijn met dit soort ontwikkelingen. Terugdraaien van het FB-systeem heeft dus niet
zonder meer de kostenbesparing uit de tabel tot gevolg.

10.4 Beleidssimulaties op het terrein van het productieproces

Een aantal kenmerken van het productieproces is in de analyses opgenomen. Deze kenmerken
kunnen worden beïnvloed door het ziekenhuis. Zowel in de parametrische als in de niet-
parametrische analyses zijn kenmerken als de voltijdfactoren van personeel en de bezetting
van bedden en operatiekamers gerelateerd aan de efficiëntie van de ziekenhuizen. In deze
paragraaf wordt een aantal van deze relaties tussen (kosten)efficiëntie en kenmerken van het
productieproces nader bestudeerd.
Tevens zijn er kenmerken van het proces die als efficiëntiekenmerken in de analyse zijn
opgenomen. Met name de inzet van kapitaal is daarvan een voorbeeld. Ook hiernaar zal in
deze paragraaf aan de hand van simulaties nader worden gekeken. 
De volgende simulaties worden in deze paragraaf bestudeerd:
- wijzigingen in deeltijdwerk
- wijzigingen in de bezetting
- beheersing van het ziekteverzuim
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- vestigen van buitenpolikliniek.

De simulaties hebben direct betrekking op de relatie tussen de kenmerken en de efficiëntie en
zijn gebaseerd op de economische efficiëntie uit paragraaf 8.3.5 en uit paragraaf 9.2.5.

10.4.1 Wijzigingen in deeltijdwerk

Uit de nadere analyse van de efficiënties in paragrafen 8.3.5 en 9.2.5 volgt dat een relatief
groot deel van de efficiëntieverschillen tussen de ziekenhuizen verklaard kan worden door de
voltijdfactoren, ofwel door de mate waarin deeltijdwerk voorkomt (zie tabellen 8.14 en 9.12).
Daarbij bleek bij de parametrische analyse uit hoofdstuk 8 dat personeel in deeltijd gepaard
gaat met hoge efficiëntie. Bij de niet-parametrische analyse uit hoofdstuk 9 bleek dit alleen te
gelden voor het verplegend en medisch personeel, terwijl deeltijdwerk bij het overige
personeel juist met lage efficiëntie gepaard gaat (tabel 9.12). Het is daarom interessant om te
kijken naar de gevolgen van (fictieve) wetgeving die de mate van deeltijdwerk aan regels
onderwerpt. 
Verschillende varianten zijn dan mogelijk, zoals de fictieve situatie dat deeltijdwerk niet is
toegestaan of dat er juist zo veel mogelijk in deeltijd wordt gewerkt. Tevens kan rekening
gehouden worden met de richting van de efficiëntiegevolgen van deeltijdwerk per personeels-
categorie, waarbij een situatie van minimale of maximale efficiëntie kan worden nagebootst.
Wanneer uitgegaan wordt van de parametrische analyse, leveren deze laatste varianten geen
nieuwe inzichten op: de effecten van de verschillende voltijdfactoren wijzen in deze analyse
immers dezelfde kant op. 
In de simulaties wordt de totale inzet van personeel, gemeten in fte's, per ziekenhuis constant
gehouden, terwijl het aantal personeelsleden wordt aangepast. Dit wordt gedaan door de
voltijdfactoren te manipuleren. Uitgangspunt van de simulatie zijn de relaties tussen de
economische efficiëntie (kostenminimalisatie bij gegeven productie) en de achtergrondken-
merken uit de paragrafen 8.3.5 en uit 9.2.5. Telkens wordt de efficiëntie voor alle zieken-
huizen berekend op basis van deze analyse, waarbij alleen de voltijdfactoren op een andere
waarde worden vastgeprikt. Vergelijking met de berekende efficiëntie uit de analyses levert de
efficiëntiewinst die met de aanpassingen van deeltijdwerk te behalen is.
De volgende varianten zijn geselecteerd.
a. Minimaal deeltijdwerk

In deze simulatie wordt het deeltijdwerk geminimaliseerd. Hiertoe wordt de minimale
deeltijdfactor uit de praktijk (in 1995) gehanteerd. Dit wordt nagebootst door de voltijd-
factoren door de maximale voltijdfactoren uit het SCP-analyse van 1995 te gebruiken. 

b. Maximaal deeltijdwerk
Op dezelfde manier worden voor alle deeltijdfactoren op hun maximale waarde uit het
SCP-analysebestand gehanteerd, waardoor het aandeel deeltijdwerk zo groot mogelijk
wordt gemaakt. Natuurlijk zijn er grenzen aan de mogelijkheden voor deeltijdwerk in
verband met de continuïteit van de dienstverlening.

De resultaten van de twee varianten worden weergegeven in tabel 10.14 in termen van
wijzigingen in de (economische) efficiëntie en wijzigingen in de kosten waarmee dit gepaard
gaat. Met het in dienst hebben van veel personeel in deeltijd zijn ook directe kosten verbon-
den, zoals extra voorzieningen die voor hen getroffen moeten worden (bv. werkruimten). Met
deze kosten wordt in de simulatie geen rekening gehouden.

Echter, bij de finale-productiebenadering heeft de voltijdfactor van overig personeel volgens
de parametrische analyse een positieve relatie met de efficiëntie, terwijl de niet-parametrische
analyse juist een negatieve relatie te zien geeft. De betrouwbaarheid van een simulatie op
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basis van deze resultaten is daardoor niet erg groot. Deze variant wordt dan ook niet doorge-
rekend. De resultaten van de overige simulatievarianten zijn opgenomen in tabel 10.14.
Tevens zijn de resultaten van de simulatievarianten berekend op basis van de intermediaire-
productiebenadering. Hierbij konden alle drie personeelscategorieën in beschouwing genomen
worden, doordat de parametrische en niet-parametrische analyses gelijkluidende effecten
aangeven.

Tabel 10.14 Gevolgen van wijzigingen in de voltijdfactoren, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

finale productie
maximale voltijdfactor (min.
deeltijd)

verplegend personeel 0,1 10 2,5 340
paramedisch personeel 1,3 170 2,2 300
overig personeel – – – –

minimale voltijdfactor (max.
deeltijd)

verplegend personeel –0,1 –10 –2,5 –260
paramedisch personeel –1,5 –200 –2,3 –300
overig personeel – – – –

intermediaire productie
maximale voltijdfactor (min.
deeltijd)

verplegend personeel 0,0 70 0,4 60
paramedisch personeel 0,5 120 1,9 250
overig personeel –0,8 –100 –0,5 –60

minimale voltijdfactor (max.
deeltijd)

verplegend personeel 0,0 0 –0,3 –40
paramedisch personeel –0,6 –80 –1,9 –250
overig personeel 0,9 120 0,5 60

Bron: SCP (analysebestand)  

De eerste simulatie in de finale-productiebenadering, waarbij zo min mogelijk deeltijdwerk
wordt toegestaan voor verplegend en paramedisch personeel, levert volgens tabel 10.14 een
kostentoename van maximaal 2,5%. In 1995 zou dat bij het verplegend personeel 10 tot
340 miljoen gulden extra kosten met zich mee hebben gebracht, en voor het paramedisch
personeel 170 tot 300 miljoen gulden. Wanneer deeltijdwerk gestimuleerd wordt en in ieder
ziekenhuis de maximale deeltijdfactor (= minimale voltijdfactor) wordt gehanteerd, treedt een
efficiëntieverbetering (kostenbesparing) op van maximaal 2,5%, wat tot 300 miljoen gulden
zou besparen. 
In de intermediaire-productiebenadering is de richting van de effecten bij verplegend en
paramedisch personeel dezelfde als bij de finale-productiebenadering. Bij de intermediaire-
productiebenadering worden besparingen per personeelscategorie echter veel lager ingeschat.
Bij het overige personeel gaat de inzet van veel personeel in deeltijd juist gepaard met extra
kosten van ongeveer 1%.
Samengevat volgt uit deze simulaties dat door personeel in deeltijd te laten werken, substan-
tiële besparingen kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt met name voor het verplegend en
medisch personeel. Voor het overige personeel is het niet duidelijk of deeltijdwerk kosten-
besparingen of juist extra kosten met zich mee brengt.
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10.4.2 Wijzigingen in de bezetting

De bezettingsgraad van de bedden in de algemene ziekenhuizen is ongeveer 75% ofwel het
aantal verpleegdagen per bed per dag is ongeveer 0,75.  Dit wordt veroorzaakt doordat2

ziekenhuizen altijd een zekere capaciteit moeten hebben om problemen te kunnen opvangen,
maar mogelijk ook doordat in het weekend weinig of geen opnamen plaatsvinden. De variatie-
coëfficiënt bedraagt 10%, dus de verschillen in de bezettingsgraad tussen ziekenhuizen zijn
niet te verwaarlozen (zie tabel B6.54). Ook voor operatiekamers, verloskamers en
röntgenkamers is in de analyse een bezettingsgraad opgenomen. Hier zijn de verschillen nog
groter (variatiecoëfficiënten tussen 27% en 40%). De bezettingsgraad kan worden beïnvloed
door de planning van de capaciteit aan te pakken. De overheid kan bijvoorbeeld de bezettings-
graad van operatiekamers doen stijgen door het aantal operatiekamers via wet en regelgeving
aan banden te leggen.
De kosteneffecten van wijzigingen in de bezettingsgraad verschillen dus per ziekenhuis. De
kostengevolgen van een hogere of lagere bezettingsgraad kunnen bestudeerd worden aan de
hand van de analyses. Zo kan een simulatie verricht worden van de kosten die een volledige
bezetting, of juist een minimale bezetting, met zich meebrengt. Voor de verschillende
bezettingsgraden worden de effecten afzonderlijk onderzocht. De resultaten zijn weergegeven
in tabel 10.15. Tevens zijn de parametrische en niet-parametrische methoden beide toegepast
op zowel de finale- als de intermediaire-productiebenadering. Bij de finale-productiebenade-
ring was het niet mogelijk betrouwbare simulaties te verrichten voor de bezettingsgraad van
operatiekamers en bedden. Deze bezettingsgraden zijn wel in de intermediaire-productie-
benadering onderzocht.

De eerste simulatie bestudeert de bezettingsgraad van verloskamers in de finale-productie-
benadering. Hierbij gaat een hoge bezettingsgraad gepaard met een grotere efficiëntie, ofwel
met een afname van de kosten. Omdat verlossingen niet goed ingepland kunnen worden, moet
er een relatief grote capaciteit voorhanden zijn. Logistieke problemen zullen daardoor niet
snel ontstaan wanneer de bezetting groter wordt.

Tabel 10.15 Gevolgen van wijzigingen in de bezettingsgraden, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

finale productie
minimale bezetting

bedden – – – –
operatiekamers – – – –
verloskamers 0,8 110 0,8 110

maximale bezetting
bedden – – – –
operatiekamers – – – –
verloskamers –0,8 100 –1,0 –140

intermediaire productie
minimale bezetting

bedden 4,5 600 1,3 170
operatiekamers 0,4 60 1,3 180
verloskamers –0,4 –60 –0,7 –90

maximale bezetting
bedden –2,9 –390 –0,9 –130
operatiekamers –0,3 –50 –1,5 –90
verloskamers 0,4 50 0,8 110

Bron: SCP (analysebestand)  
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Bij de intermediaire-productiebenadering is ook het kosteneffect van de bezetting van bedden
bestudeerd. Ook hier blijkt een hoge bezetting, gemeten in verpleegdagen per bed per dag, de
efficiëntie ten goede te komen. Met name bij de parametrische analyse is het effect groot en
kunnen de extra kosten van een lage bezetting oplopen tot 600 miljoen gulden. Hierbij moet
wel rekening gehouden worden met het feit dat de erkende bedden die in de analyse gehan-
teerd worden slechts een rekeneenheid zijn, en niet altijd fysiek aanwezig zijn. Dit onder-
graaft de conclusies hierover enigszins. Ook operatiekamers verhogen de efficiëntie wanneer
zij goed bezet zijn. De bezetting van de verloskamers heeft daarentegen in deze analyse juist
een negatieve relatie met de efficiëntie. Dit effect is tegengesteld aan het effect bij de finale-
productiebenadering.
In de praktijk zal het voor de overheid niet eenvoudig zijn de bezettingsgraden te reguleren.
Er is juist een tendens om de capaciteitsplanning wat meer aan de ziekenhuizen zelf over te
laten. Zo is onlangs het aantal erkende bedden uit de erkenningsbeschikkingen verwijderd. De
planning ligt daarmee bij het management van het ziekenhuis, die daarmee meer controle
over de bezettingsgraden verkrijgt.

10.4.3 Beheersing van het ziekteverzuim

In hoofdstuk 6 is aangegeven dat de verschillen in de omvang van het ziekteverzuim substan-
tieel zijn (zie bv. tabel B6.54). In hoofdstukken 8 en 9 is het effect van verschillen in ziekte-
verzuim op de efficiëntie al aangegeven. In hoofdstuk 8 wordt onderstreept dat door het
voeren van een goed ziekteverzuimbeleid doelmatigheidswinst geboekt kan worden. Ook in de
nadere analyse van de efficiëntie in hoofdstuk 9 blijken verschillen in ziekteverzuim niet
onbelangrijk te zijn bij de verklaring van verschillen tussen ziekenhuizen.
De volgende simulaties pogen de omvang van de efficiëntiewinst van een goed ziekteverzuim-
beleid te achterhalen. Hiertoe worden verschillende situaties naast elkaar gezet.
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a. Geen ziekteverzuim
In deze extreme, niet realistische situatie worden de kosten bepaald die ontstaan door het
ziekteverzuim. De situaties met en zonder ziekteverzuim worden daartoe naast elkaar
gezet.

b. Minimaal ziekteverzuim
In de praktijk is er echter altijd een zeker niveau van ziekteverzuim. Door een goed beleid
op dit gebied zou dit minimale niveau van ziekteverzuim wellicht bereikt kunnen worden.
In de simulatie wordt het minimale niveau van ziekteverzuim uit het SCP-analysebestand
aangehouden voor alle ziekenhuizen.

c. Hoogstens gemiddeld ziekteverzuim
Het minimale niveau van ziekteverzuim is wellicht wat hoog gegrepen in de meeste
ziekenhuizen. In deze simulatie wordt het ziekteverzuim van de ziekenhuizen met een
heel hoog ziekteverzuim wat verminderd, totdat voor die ziekenhuizen het gemiddelde
niveau uit het SCP-analysebestand bereikt is. Voor ziekenhuizen die al een laag ziekte-
verzuim kennen, verandert in deze simulatie niets.

d. Maximaal ziekteverzuim
Om de gevolgen van ziekteverzuim extra pregnant in beeld te brengen, wordt ook de
situatie gesimuleerd waarbij het ziekteverzuim in alle ziekenhuizen erg hoog is. Het
niveau van het hoogste ziekteverzuim uit het SCP-analysebestand wordt daarbij aange-
houden.

De efficiëntieanalyses uit paragrafen 8.3.5 en 9.2.5 worden weer als uitgangspunt genomen.
Voor elk ziekenhuis wordt de efficiëntie vastgesteld die wordt voorspeld met de verschillende
ziekteverzuimpercentages. Per ziekenhuis wordt de efficiëntie berekend en vergeleken met de
werkelijke situatie. Hieruit wordt het kosteneffect van de maatregelen berekend. De resultaten
zijn opgenomen in tabel 10.16.

Tabel 10.16 Gevolgen beheersing van het ziekteverzuim, finale productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

geen ziekteverzuim –8,7 –1.170 –3,4 –460
minimaal ziekteverzuim –3,4 –450 –1,4 –190
hoogstens gemiddeld
ziekteverzuim –0,4 –50 0,3 –40
maximaal ziekteverzuim 1,4 190 1,2 160

Bron: SCP (analysebestand)

Bij de parametrische analyse leveren de resultaten van de extreme situatie waarbij er geen
ziekteverzuim is in tabel 10.16 een kostenbesparing van bijna 9%. Hiermee corresponderen
kosten van het ziekteverzuim in 1995 van bijna 1.200 miljoen gulden. Het andere extreem,
waarbij het ziekteverzuim maximaal is verondersteld, geeft een kostentoename van ruim 1%,
en extra kosten van bijna 200 miljoen gulden. Deze resultaten geven het belang van het
voeren van een goed ziekteverzuimbeleid aan. Hierdoor kunnen de kosten behoorlijk worden
beïnvloed. Een goed ziekteverzuimbeleid, waarbij het niveau van ziekteverzuim minimaal is,
zo geeft tabel 10.16 aan, zou een efficiëntiewinst van 3,4% opleveren en 450 miljoen gulden
kunnen besparen. Wellicht de meest realistische variant, waarbij hoogstens het gemiddelde
ziekteverzuim voorkomt, levert toch nog een besparing van ongeveer 50 miljoen gulden.
Uitgaande van de niet-parametrische analyse zijn de effecten ongeveer half zo groot.
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De vorenstaande resultaten zijn gebaseerd op de analyses van de finale productie. Wanneer de
intermediaire productie als uitgangspunt van de simulaties wordt gehanteerd, volgen echter
vrijwel dezelfde resultaten.

10.4.4 Vestigen van buitenpolikliniek

In paragraaf 2.2.1 is gemeld dat er thans zogenoemde buitenpoliklinieken ontstaan:
poliklinieken die zich niet op dezelfde locatie bevinden als de ziekenhuizen waaraan zij
verbonden zijn. In 1995 had ongeveer 40% van de ziekenhuizen een buitenpolikliniek. Vanuit
het oogpunt van bereikbaarheid kan het nuttig zijn de polikliniek (gedeeltelijk) elders te
huisvesten. Ook andere argumenten kunnen ten grondslag liggen aan het instellen van een
buitenpolikliniek. Bijvoorbeeld, de kleinere kans op ziekenhuisinfecties voor de polikliniek-
bezoekers en het ontbreken van een ziekenhuissfeer, die vaak als negatief beoordeeld wordt. 
Uit de analyses van de efficiëntie bleek dat de aanwezigheid van een buitenpolikliniek de
efficiëntie van het ziekenhuis negatief beïnvloedt (zie tabellen 8.14 en 9.12). Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt doordat de huisvestingskosten van een buitenpolikliniek groter zijn
dan die van een polikliniek in het ziekenhuis zelf. Daarnaast is het echter goed mogelijk dat
er zogenoemde synergie-effecten zijn tussen de kliniek en de polikliniek, ofwel dat het
gezamenlijk leveren van klinische en poliklinische productie kostenvoordelen (of -nadelen)
oplevert. Gedacht kan worden aan gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld laboratorium en een
flexibeler inzet van personeel. 
Er kan berekend worden wat de extra kosten zijn van het apart huisvesten van poliklinieken
en welke gevolgen dit heeft voor de kosten. In tabel 10.17 zijn de resultaten van twee
simulatievarianten opgenomen. De eerste variant beschrijft de situatie waarin geen enkel
ziekenhuis in 1995 een buitenpolikliniek heeft. In de tweede variant worden juist bij alle
ziekenhuizen in 1995 buitenpoliklinieken verondersteld. De gevolgen voor de variabele
kosten worden in de tabel opgenomen. Merk op dat hierbij de inzet van kapitaal niet wordt
gewijzigd. Het gaat alleen om de wijziging in de efficiëntie van het ziekenhuis wanneer er al
dan niet een buitenpolikliniek aanwezig is; alleen de exploitatiekosten (de variabele kosten)
spelen dan een rol.

Tabel 10.17 Gevolgen van de aanwezigheid van een buitenpolikliniek, finale productie, 1995

parametrische methode niet-parametrische methode

procentuele kostenwijziging procentuele kostenwijziging
kostenwijziging (x mln. gld.) kostenwijziging (x mln. gld.)

geen buitenpolikliniek –0,3 –30 –0,5 –70
wel buitenpolikliniek 0,5 60 0,8 110
Bron: SCP (analysebestand)

Tabel 10.17 laat zien dat buitenpoliklinieken enige kosten met zich meebrengen, nog afgezien
van de kosten die met de inzet van kapitaal (gebouwen en apparatuur) in zo'n buitenpoli-
kliniek gemoeid zijn. Het onderbrengen van de huidige buitenpoliklinieken brengt ook niet
veel kostenbesparingen met zich mee. De effecten zijn niet groter dan 1% van de kosten,
ofwel maximaal ruim 100 miljoen gulden. Voor de intermediaire-productiebenadering worden
vergelijkbare resultaten gevonden. Deze zijn daarom niet tabel 10.17 opgenomen.
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10.5 Samenvatting 

In de voorgaande twee hoofdstukken is de productiestructuur van de algemene en acade-
mische ziekenhuizen uitgebreid gemodelleerd en geanalyseerd. Om hieruit aanknopings-
punten voor het beleid af te leiden, is een aantal simulaties uitgevoerd. Hiermee worden de
gevolgen van toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van de demografie, en
de invoering van allerlei (potentiële) beleidsmaatregelen, zoals het wijzigen van de schaal van
productie, nagebootst. De verschillende simulaties hebben te maken met drie groepen
kenmerken, te weten productiekenmerken, institutionele kenmerken en proceskenmerken. De
productiekenmerken betreffen kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de productie, zoals
de schaal van productie en de kwaliteit. Deze zaken vallen grotendeels buiten het beleidsveld
van de managers van de ziekenhuizen. De institutionele kenmerken hebben betrekking op
aspecten die niet door managers kunnen worden beïnvloed, zoals de concurrentieverhou-
dingen of de financieringssystematiek. De proceskenmerken betreffen de inrichting van het
productieproces en kunnen juist wel door het ziekenhuis worden aangepast. Het gaat om
aspecten als het ziekteverzuim en de voltijdfactoren van het personeel. De resultaten van de
simulaties worden in het navolgende samengevat. In de simulaties gaat het telkens om de
variabele kosten; de kapitaalkosten worden buiten beschouwing gelaten.

Productiekenmerken

De eerste simulatie op het gebied van de productiekenmerken betreft de demografische
ontwikkelingen. Door de groei van de bevolking met bijna 5% tussen 1995 en 2005 en de
vergrijzing zullen de opnamen en dagopnamen met ruim 8% toenemen. Dit heeft, rekening
houdend met de technologische ontwikkeling en een evenredig met de productie groeiende
inzet van kapitaal, een kostentoename van eveneens 8% (1,1 miljard gulden) tot gevolg. De
trendmatige ontwikkelingen in het gebruik, zoals het dalende respectievelijk stijgende aantal
opnamen en dagopnamen per hoofd van de bevolking, veroorzaken nog eens ongeveer 1%
extra variabele kosten (100 miljoen gulden). Door de vergrijzing ontstaat een wijziging in de
samenstelling van de zorg. Zo zal het aandeel kindergeneeskunde in de zorg relatief dalen,
terwijl het aandeel van bijvoorbeeld cardiologie zal stijgen. Door de verschillen tussen de
specialismen in kosten per type patiënt zullen de verschuivingen tussen de specialismen in
2005 leiden tot ongeveer 40 miljoen gulden (0,4%) aan extra kosten ten opzichte van 1995.
Voortzetting van de sterke groei van onderzoek uit het verleden kan alleen wanneer er een
zeer forse stijging van de kosten wordt toegestaan (ongeveer 1,5 miljard gulden). Bij voren-
staande berekeningen is de extra benodigde inzet van kapitaal niet verdisconteerd. Hiermee
zou nog circa 200 miljoen gulden gemoeid zijn.
Als indicatie van de kosten van de vergrijzing wordt gekeken naar de kosten die gerelateerd
zijn aan de behandeling van 75-plussers. Ongeveer 16% van de patiënten in 1995 was 75 jaar
of ouder. Berekeningen geven aan dat deze groep ruim 12% van de variabele kosten in de
ziekenhuizen in beslag neemt (1,7 miljard gulden).
In de simulatievariant die een voortzetting van het proces van schaalvergroting weerspiegelt,
worden de kleinste twintig ziekenhuizen opgeheven, en worden de capaciteit en productie van
deze ziekenhuizen over de overblijvende ziekenhuizen verdeeld. Door deze operatie blijken de
kosten ongeveer 3% hoger uit te vallen (430 miljoen gulden). Het terugdraaien van de
schaalvergroting door capaciteit en productie over te hevelen van de grootste naar de kleinere
ziekenhuizen vermindert de schaalnadelen van de grote ziekenhuizen, waardoor 2,5% van de
kosten kan worden bespaard (340 miljoen gulden). Door de niet-parametrische methode wordt
de schaalinefficiëntie enigszins overschat, terwijl volgens de parametrische methode de
schaaleffecten bijzonder klein zijn. Wanneer rekening gehouden wordt met foutenmarges, kan
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van voordelen via schaalopbrengsten dan ook niet veel worden verwacht. De samenstellings-
prijzen weerspiegelen de opleiding en ervaring van het personeel en daarmee de kwaliteit van
de zorg. Het maximaliseren van deze kwaliteit zal de kosten doen stijgen met maximaal 9%
(ongeveer 1,2 miljard gulden). Wanneer de gemiddelde kwaliteit als minimumnorm wordt
genomen, lopen de kosten met ongeveer 1% op (90 miljoen gulden). De ziekenhuizen zullen,
als zij kwalitatief goede zorg willen leveren, dus extra kosten moeten accepteren. Het is echter
de vraag in hoeverre ziekenhuizen de samenstellingsprijzen van personeel kunnen beïnvloe-
den. Door wettelijke regelingen en vanuit een maatschappelijk oogpunt is het niet eenvoudig
personeel met bepaalde opleiding en ervaring aan te trekken of juist te ontslaan.
Het terugdringen van de omvang van het medisch onderzoek tot een minimum kan een
besparing leveren van bijna 20% van de variabele kosten (2,5 miljard gulden). Het concen-
treren van onderzoek bij de grootste ziekenhuizen levert een kostenbesparing van ruim 5%
(730 miljoen gulden). Blijkbaar kost onderzoek in grote (veelal academische) ziekenhuizen
minder dan in de kleinere ziekenhuizen. Beide varianten zijn onrealistisch, te meer omdat
onderzoek en patiënten direct aan elkaar gerelateerd zijn. Het concentreren van onderzoek in
de grootste ziekenhuizen zou daardoor ook een verschuiving van patiënten naar deze
ziekenhuizen met zich meebrengen. Wel geven de simulaties aan hoe groot het beslag van
onderzoek en opleiding op de kosten is. Bovendien speelt de verdeling over de instellingen
daarbij ook nog een belangrijke rol.

Institutionele kenmerken

De autonome ontwikkeling in de efficiëntie bedraagt volgens een simulatie 0,4% tot 0,6% per
jaar. De kosten zouden in 1995 dus 4% à 6% hoger liggen wanneer het productieproces
volgens de inzichten uit 1985, met het bijbehorende efficiëntieniveau was ingericht, dan bij de
huidige stand van zaken (550 tot 950 miljoen gulden).
De meeste ziekenhuizen maken deel uit van een stichting. Het omzetten van deze ziekenhui-
zen in een andere beheersvorm zou de kosten met ongeveer 2% doen afnemen (250 miljoen
gulden). Het omzetten van de overige ziekenhuizen in stichtingen zou een kleine negatieve
invloed hebben op de variabele kosten.
Wijzigingen in de denominatie (confessioneel of niet-confessioneel) beïnvloedt de kosten
nauwelijks.
De concurrentie tussen ziekenhuizen wordt afgemeten aan het aantal ziekenhuizen in de
regio. Wanneer verondersteld wordt dat de ziekenhuizen elkaar niet beconcurreren, zullen de
kosten enkele procenten kunnen dalen (160-430 miljoen gulden). Hierbij is dan geen rekening
gehouden met het feit dat verkleining van de concurrentie inhoudt dat er veel ziekenhuizen
moeten verdwijnen, wat een schaalvergroting tot gevolg heeft. Hierdoor wordt het kosten-
voordeel van de verminderde concurrentie in ieder geval deels weer tenietgedaan. Hiermee
wordt door de voorstanders van het marktgericht denken weinig rekening gehouden.
Wanneer ziekenhuizen alle op organisatorisch gebied met een andere instelling zouden
samenwerken, zou een kostenbesparing van maximaal 2% (250 miljoen gulden) kunnen
worden bereikt. Het verbieden van dit soort samenwerking levert daarentegen nauwelijks
extra kosten op.
Een simulatie waarbij de oude financieringssystematiek wordt aangehouden in plaat van de
FB-systematiek zou in 1995 1% à 4% aan variabele kosten besparen. Hierbij moet worden
aangetekend dat de variabele die de invoering van het FB-systeem weergeeft, wellicht ook de
schaalvergroting voor een deel weerspiegelt.
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In de meeste gevallen is naast een procentuele verandering in de efficiëntie of de kosten ook een absoluut kosteneffect1

in de resultaten opgenomen. Dit effect is berekend door het kosteneffect per ziekenhuis te berekenen, vervolgens het
totale kosteneffect voor het SCP-bestand te berekenen, en dit op te hogen tot een effect voor de gehele sector.
In hoofstuk 6 is de bezettingsgraad van bedden uitgedrukt in verpleegdagen bed per jaar, in plaats van per dag. 2

Proceskenmerken

De proceskenmerken hebben betrekking op de terreinen waarop in een individueel ziekenhuis
kan worden ingegrepen. Hierbij is onder meer gekeken naar de mate van deeltijdwerk. Een
grotere inzet van deeltijdpersoneel bij het verplegend en medisch personeel, en een kleinere
inzet bij het overige personeel, kan een besparing opleveren van 2% tot 4% op de variabele
kosten. Hierbij spelen twee factoren een rol. Enerzijds is deeltijdpersoneel relatief goedkoop
door een andere opbouw van sociale premies, anderzijds leidt, met name bij het overige
personeel, de overhead voor deeltijders tot vermindering van de doelmatigheid. Het volledig
afschaffen van deeltijdwerk zou overigens leiden tot ongeveer 1% tot 4% extra variabele
kosten.
De bezettingsgraad van bedden, operatiekamers en verloskamers kan de kosten fors beïn-
vloeden. Wanneer de finale productie (ziektegevallen) als uitgangspunt wordt genomen, heeft
met name een lage bezetting van verloskamers een groot effect op de kosten. Immers, de
verloskamers moeten paraat worden gehouden, wat kosten met zich meebrengt zonder dat
daar productie tegenover staat. Bij de intermediaire productie (verrichtingen en verpleeg-
dagen) zijn de gevolgen van wijzigingen in de bezettingsgraden groter. Met name minimale
bezetting van bedden kan de kosten doen oplopen tot 15% (2 miljard gulden). Dit is het
gevolg van het feit dat verpleegdagen en bedden direct aan elkaar gerelateerd zijn. In mindere
mate geldt dit ook voor operatiekamers, die direct met de klinische en poliklinische product-
indicatoren te maken hebben. Bij de verloskamers is een tegenovergesteld effect zichtbaar.
Wanneer de bezetting van de verloskamers te hoog wordt, nemen de kosten (door logistieke
problemen) toe.
Maatregelen om het ziekteverzuim te beperken hebben een beperkt effect op de kosten van de
ziekenhuizen. Wanneer het ziekteverzuim zo laag mogelijk wordt gehouden, wordt een
kostenbesparing van 1% op de variabele kosten bereikt ofwel een besparing van ongeveer
130 miljoen gulden. De meest realistische variant, waarbij het gemiddelde ziekteverzuim als
bovengrens wordt gehanteerd, zou ongeveer 50 miljoen gulden besparen, een winst van
minder dan 1%.
Een buitenpolikliniek levert weliswaar een grotere bereikbaarheid, maar ook extra kosten op.
Het afschaffen van alle buitenpoliklinieken zou een besparing van 30 tot 70 miljoen gulden
kunnen opleveren.

Noten
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Bijlage bij hoofdstuk 10

B10.1 Groeipercentages demografische simulatievarianten

Als uitgangspunt voor de demografische ontwikkelingen wordt de CBS-middenvariant
bevolkingsprognoses per leeftijdscategorie voor het jaar 2005 gehanteerd (CBS 1996). De
leeftijdscategorieën zijn 0-14 jaar, 15-44 jaar, 45-64 jaar, 65-74 jaar en 75 jaar en ouder, en
het aantal geboorten. 
Voor het gebruik van zorg worden het aantal opnamen per leeftijdscategorie van de SIG
gehanteerd (SIG a) en het aantal dagopnamen van het NZi (NZi a). 
De ontwikkeling van de onderzoeksvariabele is rechtstreeks uit het SCP-analysebestand
afgeleid.
De ontwikkeling van het gebruik voor de verschillende specialismegroepen is ook afgeleid uit
het SCP-analysebestand. Door middel van regressieanalyse is een relatie bepaald tussen de
leeftijdsopbouw van de patiënten en de verdeling van de (klinische) patiënten over de
specialismegroepen. Tabel B10.1 bevat de resultaten van deze analyse. Hierbij moet de
waarde 43 bij leeftijdsgroep 0-14 jaar en specialismegroep 2 worden geïnterpreteerd als: 43%
van de patiënten jonger dan 15 jaar wordt behandeld in specialismegroep 2. Merk op dat
groep 1 hier niet voorkomt. Deze groep omvat de dagopnamen. De leeftijdsopbouw is echter
alleen bekend voor de ontslagen patiënten.

Tabel B10.1 Relatie tussen leeftijd en specialismegroep (horizontaal gepercenteerd)

 groep 2  (kinder-,  groep 4  groep 5  groep 6
(KNO, oog, zenuwziekte (chirurgie e.a.) (interne) (long,

gyn. e.a.) e.a) reuma e.a.)

 groep 3

0-14 jaar 43 49 0 8 0
15-44 jaar 47 0 39 14 0
45-64 jaar 12 43 32 0 13
$ 65 jaar 41 4 22 28 5
Bron: SCP (analysebestand)

Uit tabel B10.1 is af te lezen dat de 0-14-jarigen vooral te vinden zijn in de groepen 2 (o.a.
KNO- en oogheelkunde) en 3 (o.a kindergeneeskunde). De 15-44-jarigen zijn te vinden in de
groepen 2 (o.a. gynaecologie), en 3 (o.a. chirurgie). De 45-64-jarigen komen veelal voor in de
groepen 3 en 4, terwijl de 65-plussers vooral in de groepen 2, 4 en 5 (interne geneeskunde)
voorkomen. De laatste groep (o.a. longartsen en reumatologie) komt met name bij de oudere
patiënten voor.
Door deze percentages te combineren met de demografische ontwikkelingen, kan een
verschuiving van de patiënten worden vastgesteld. Zo zal het aantal patiënten in specialisme-
groep 6 toenemen, doordat hier met name ouderen onder vallen en de vergrijzing het relatieve
aantal ouderen doet toenemen. De resulterende groeivoeten voor de verschillende specialisme-
groepen zijn opgenomen in tabel B10.2.
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Tabel B10.2 Groeicijfers demografische simulatievarianten

groei per jaar (in procenten) groei 1995-2005 (in procenten)

bevolkingsgroei 4,8
0-14 jaar 1,7
15-44 jaar –4,3
45-64 jaar 21,5
65-74 jaar 6,6
$ 75 jaar 19,6

deelname (opnamen per hoofd van de
bevolking) –4,9

0-14 jaar –1,9 –18
15-44 jaar –2,5 –23
45-64 jaar –1,1 –20
65-74 jaar 1,5 16
$ 75 jaar 2,0 22

dagopnamen per hoofd van de bevolking 12,5 225

demografie
opnamen 8,5
dagopname 8,5

trend
opnamen –4,9
dagopnamen 225

samenstelling
aandeel groep 2 (KNO, oog, gyn.
e.a.) –3,7
aandeel groep 3 (kinder-,
zenuwziekte e.a) 7,4
aandeel groep 4 (chirurgie e.a.) –0,8
aandeel groep 5 (interne) –2,3
aandeel groep 6 (long, reuma e.a.) 10,9

onderzoek 4,9 61,5

technologie 0,2 3,9

Bron: CBS (a); SIG (a); NZi (a); SCP (analysebestand)   

Tussen 1995 en 2005 wordt een bevolkingsgroei van 4,8% verwacht (CBS 1996). De groei
varieert echter fors per leeftijdscategorie, van een groei van 21,5% voor de 45-64-jarigen tot
een afname van het aantal 15-44-jarigen met ruim 4%. Het gebruik (deelname) van zieken-
huiszorg, gemeten in aantal opnamen, varieert ook naar leeftijdsgroep. Wanneer hiermee
rekening gehouden wordt, is tussen 1995 en 2005 een groei in het aantal opnamen te voorzien
van 8,5%. Voor dagopnamen wordt eenzelfde groei verondersteld.
De trendmatige ontwikkeling in het aantal opnamen per hoofd van de bevolking, gecorrigeerd
voor de leeftijdssamenstelling, bedraagt -4,9%. Dus, wanneer met zowel de demografische als
de trendmatige ontwikkeling tussen 1995 en 2005 rekening gehouden wordt, wordt een
toename van ongeveer 3,5% in het aantal opnamen gehanteerd (8,5 - 4,9). Voor de dagbehan-
delingsdagen per hoofd van de bevolking is een trendmatige groei van 12,5% per jaar gecon-
stateerd. Dit levert een ruime verdrievoudiging tussen 1995 en 2005. Tot slot is voor de
omvang van het onderzoek een trendmatige toename van bijna 5% per jaar vastgesteld (zie
ook tabel 6.5).
De samenstelling van de specialismegroepen zal ook fors veranderen. De groepen 2 (o.a.
KNO, oogheelkunde) en 5 (interne geneeskunde) zullen kleiner worden, terwijl de groepen 3
(kindergeneeskunde, cardiologie) en 6 (longartsen, reumatologie) juist zullen toenemen.
Groep 4 (chirurgie) zal in omvang nauwelijks wijzigen.



433



434

Indexlijst van hoofdstuk 10

bezettingsgraad, 423, 429
Bredero-systematiek, 420
buitenpolikliniek, 406, 421, 426, 429
dagopname, 407-409, 427, 430, 431
denominatie, 406, 416-418, 428
doelmatigheid, 411, 424, 429
economische efficiëntie, 416, 418, 419, 421
erkenning, 411, 424
FB-systematiek, 420, 428
Herfindahl-index, 418
kapitaalkosten, 410, 427
kostenfunctie, 408-412, 415, 418, 419
maatschappelijke kosten, 417
marginale kosten, 405
ontslag, 408, 411, 430
opname, 407-409, 423, 427, 430, 431
productie, 405-407, 409-427, 429
productiestructuur, 405, 406, 427
productievolume, 420
productindicator, 429
samenstellingsprijs, 412, 413
schaaleffect, 405, 415, 427
schaalopbrengst, 428
synergie-effect, 426
technologische ontwikkeling, 407-409, 421, 427
totale kosten, 406, 410
variabele kosten, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 426-429
verpleegdag, 406, 423, 424, 429
voltijdfactor, 421, 422, 427
ziekenhuis, 406, 407, 410, 412, 415, 417, 419, 421, 423-426, 429, 431



433

11  Samenvatting en conclusies

11.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten uit deze studie samengevat. Na een
beschrijving van de stand van zaken wordt aangegeven in welke mate de resultaten van het
onderzoek een aanvulling geven op de huidige kennis van het onderwerp van onderzoek.
Tevens worden enige op het onderzoek gebaseerde beleidstoepassingen besproken. De
resultaten van het onderzoek worden voorzien van de nodige kanttekeningen en er wordt
nagegaan op welke punten het onderzoek in de toekomst kan worden verbeterd en uitgebreid.

Paragraaf 11.2 bevat een hoofdstuksgewijze samenvatting. Deze samenvatting wordt
aangevuld met de belangrijkste conclusies in paragraaf 11.3. Paragraaf 11.4 plaatst enkele
kanttekeningen bij deze studie. Paragraaf 11.5 geeft een opsomming van mogelijke
onderzoeksactiviteiten in de toekomst.

11.2 Samenvatting

11.2.1 Doelstelling onderzoek

In deze studie is getracht kennis en inzicht te verwerven met betrekking tot de productie-
structuur van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Voorts is geïllustreerd op
welke wijze op deze kennis gebaseerde beleidsingrepen van overheidswege en aanpassingen
in de bedrijfsvoering door het management van ziekenhuizen kunnen leiden tot een grotere
doelmatigheid in deze sector. Tevens kan door middel van het verkregen inzicht bij het
maken van ramingen de relatie tussen productie en inzet van middelen worden verfijnd.

Met de productiestructuur wordt het stelsel van relaties tussen productie en de inzet van
middelen bedoeld. Aan de orde komen vragen over de relatie tussen de omvang van productie
en die van de ingezette middelen (schaaleffecten), vragen over autonome productiviteitsont-
wikkelingen in de tijd (technologische ontwikkeling), het economische gedrag van zieken-
huizen en de relatie van achtergrond- en proceskenmerken met verschillende soorten
ondoelmatigheden (inefficiënties).

De productiestructuur kent een aspect van ruimte en van tijd. Ruimte verwijst naar verschillen
tussen individuele ziekenhuizen onderling. Omvang en samenstelling van productie staan
hierbij centraal. Bij de productie spelen vooral verschillen in de samenstelling van het
patiëntenbestand, de ernst van aandoeningen, de complexiteit van verrichtingen en de
kwaliteit van de zorg een belangrijke rol. 
Tijd verwijst naar het veranderende beeld van de sector ziekenhuizen als geheel in de loop der
tijd. Technologische ontwikkelingen, prijzen van ingezette middelen, randvoorwaarden en
preferenties van de overheid komen bij dit aspect aan bod. Hierbij gaat het vooral om erken-
ningen van capaciteiten, omvang van budgetten, hoogte van budgetparameters, belonings-
structuur van specialisten en dergelijke.

Met dwarsdoorsnedegegevens van ziekenhuizen kunnen de ruimtelijke aspecten van de
productiestructuur worden onderzocht. De in deze studie gehanteerde gegevens hebben
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betrekking op elf bestanden van een dwarsdoorsnede van individuele algemene en acade-
mische ziekenhuizen in de periode 1985-1995. Het tijdsaspect van de productiestructuur
wordt onderzocht door deze elf bestanden als het ware aan elkaar te plakken. Hierdoor
ontstaat een dwarsdoorsnede van ziekenhuizen, die bovendien een grote variatie in die
variabelen te zien geeft die in een dwarsdoorsnede constant zijn.

Kennis van de productiestructuur is noodzakelijk bij het maken van ramingen van de inzet
van middelen. Dit soort ramingen wordt voor een scala van voorzieningen in de quartaire
sector reeds meer dan vijftien jaar met enige regelmaat door het SCP gemaakt. Tot nu toe
werd bij deze ramingen uitgegaan van een constante verhouding tussen het geraamde gebruik
(= productie) en de inzet van middelen. Hierbij werd dus geen rekening gehouden met
bijvoorbeeld schaaleffecten, technische en andere relevante ontwikkelingen. Zo werd bij de
productie van ziekenhuizen uitsluitend gebruikgemaakt van het aantal verpleegdagen en
opnamen. Ontwikkelingen in de samenstelling van het patiëntenbestand en de kwaliteit van
dienstverlening kwamen in de meting van de productie niet aan bod. Deze werd constant
verondersteld. Het incorporeren van dit soort effecten in de ramingen zou een belangrijke
verbetering kunnen betekenen. Hiermee kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld de groei van
de budgetten niet spoort met de groei van de kosten. De ontwikkelingen in de budgetten
sporen misschien wel met de omvang van de productie (het aantal verpleegdagen en
opnamen), maar niet met de ontwikkelingen in de ernst van de aandoeningen. Een daling van
de kwaliteit van de dienstverlening is dan het gevolg. Bij de nieuwste soort ramingen wordt
tevens gebruikgemaakt van veronderstellingen over het economische gedrag van zieken-
huizen. Kennis van de productiestructuur geeft ook over dit onderwerp meer inzicht. 
Daarnaast kan inzicht in de productiestructuur aanwijzingen geven voor een doelmatiger
inzet van middelen. Dit betekent een hogere productie bij een gelijkblijvende inzet van
middelen ofwel dezelfde productie bij een geringere inzet van middelen. Zo kan bijvoorbeeld
uit de productiestructuur worden afgeleid in hoeverre het in termen van kosten aan te bevelen
is schaalvergroting of -verkleining na te streven. Ook kunnen er aanbevelingen worden
gedaan over het productieproces zelf om de efficiëntie te verbeteren. Dit staat tegenwoordig
bekend als benchmarking.
Het SCP heeft ook over de doelmatigheid van verschillende voorzieningen in de afgelopen
jaren het nodige gepubliceerd (zie bv. Goudriaan et al. 1989a; van Tulder en Spapens 1990;
Blank et al. 1990; Blank 1993; Van Tulder 1994; Blank en Eggink 1996).

11.2.2 Ontwikkelingen in de tijd

In de ziekenhuissector is in de periode 1980-1995 veel veranderd. Naast demografische
veranderingen zijn ook beleidsinzichten over ziekenhuiszorg gewijzigd. In hoofdstuk 2 is
hierover uitvoerig gerapporteerd. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier nog eens
aangegeven. 

In de periode 1980-1995 is in Nederland sprake van bevolkingsgroei en van vergrijzing. Deze
ontwikkelingen hebben hun weerslag op de benodigde capaciteit van de ziekenhuizen.
Immers, steeds meer mensen hebben behoefte aan ziekenhuiszorg, en ouderen hebben meer
behoefte aan zorg dan jongeren.
Het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisbedden neemt in de loop der tijd af. Door een omvang-
rijk fusieproces is de gemiddelde grootte (gemeten in aantal bedden) van de ziekenhuizen
echter toegenomen. In relatie tot de bevolkingsomvang is de beddencapaciteit afgenomen,
maar het aantal specialisten per hoofd van de bevolking is juist toegenomen.
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De productie van de ziekenhuizen is, gemeten aan de hand van het aantal opgenomen
patiënten, ongeveer gelijk gebleven. Wanneer de productie echter wordt weergegeven door het
aantal verpleegdagen, is een daling te zien gedurende de gehele periode. Er zijn zo'n dertig
specialismen te onderscheiden, die elk een andere ontwikkeling van de patiëntenaantallen, de
verpleegduur enzovoort kennen. Het voert hier echter te ver daarop in te gaan. Niet alleen is
de verpleegduur per patiënt gedaald, maar ook worden vaak patiënten via dagopnamen
behandeld of vindt de behandeling poliklinisch plaats.  Ook de herhalingsfactor, het aantal1

herhaalbezoeken per eerste polibezoek, is in de loop der tijd gedaald. Desondanks is er sprake
van een forse groei in de poliklinische productie. Het aantal dagopnamen neemt ook sterk toe
gedurende de bestudeerde periode. Aan het begin van de jaren tachtig was het aantal
dagopnamen nog zeer bescheiden. Wanneer gekeken wordt naar intermediaire productie van
ziekenhuizen, worden ook verrichtingen zoals operaties en onderzoeken bestudeerd. Het totale
aantal gewogen verrichtingen is in de loop der tijd sterk gestegen. 
Een niet onbelangrijk product wordt gevormd door het onderzoek en de opleiding in de
ziekenhuizen. Hierover zijn in de statistieken weinig gegevens te vinden. Op basis van de
onderhavige studie is echter een forse toename van de omvang hiervan te constateren. Dit is
een indicatie van een sterke ontwikkeling in de medische technologie. Hierdoor is de daling in
de verpleegduur mogelijk geworden. De intensiteit van de verpleegdagen is daarmee echter
wel toegenomen. Tevens zijn de verrichtingen die in ziekenhuizen plaatsvinden steeds
complexer geworden. Patiënten die voorheen uitbehandeld waren, kunnen nu door middel van
soms dure apparatuur, medicatie of ingrepen, wel verder behandeld worden. Dit duidt op een
grote kwaliteitsslag die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
Eerder is al aangegeven dat er een verschuiving plaatsvindt van klinische naar poliklinische
zorg. Toch is dit geen indicatie van een dalende zorgzwaarte van de patiënten. Integendeel, de
zorgzwaarte neemt gestaag toe. Dit is af te meten aan bijvoorbeeld het toenemende aantal
topklinische verrichtingen per opname en ook aan het afnemende aantal patiënten per
specialist. Het laatste geeft aan dat de specialisten per patiënt steeds meer tijd nodig hebben.

Met deze wijzigingen in de kwaliteit en kwantiteit van de productie van de ziekenhuizen
veranderen ook de inzet van middelen en de bijbehorende kosten. Tevens heeft de sector te
maken met stijgende prijzen: een gemiddelde stijging van ruim 60% in vijftien jaar
(1980-1995). Met name de stijgende prijs van kapitaal is daarvan de oorzaak. De inzet van
personeel (+5%) en materiaal (+60%) kenden een groei, terwijl de inzet van kapitaal kromp
(-5%) in de afgelopen vijftien jaar. Het personeel neemt het grootste deel van de kosten voor
zijn rekening: circa 60% van de totale kosten wordt besteed aan de inzet van personeel.
Kapitaal (huisvesting e.d.) en materiaal nemen respectievelijk circa 15% en 25% van de totale
kosten in beslag.
Het personeel is in deze studie steeds onderverdeeld in verplegend, paramedisch en overig
personeel. Het aandeel paramedisch personeel, waaronder bijvoorbeeld het therapeutisch
personeel, is gegroeid; beide andere groepen zijn afgenomen. De totale inzet van personeel is
in de gehele periode ongeveer gelijk gebleven.
In de periode die in deze studie wordt onderzocht, is een aantal financieringssystemen van
kracht geweest. Tot 1983 was er sprake van zogenoemde outputfinanciering, waarbij alle
gemaakte kosten vergoed werden. Om de kosten in de hand te houden werd dit systeem in een
aantal fasen omgevormd tot het systeem van budgettering, de zogenoemde functiegerichte
budgettering. Via afspraken met verzekeraars wordt het volume van de productie van
opnamen, verpleegdagen, dagopnamen, eerste polibezoeken en een aantal bijzondere
verrichtingen vastgelegd en ligt het variabele deel van het budget voor de ziekenhuizen vast. 
Daarnaast bevat het budget een beschikbaarheidscomponent (adherentie ofwel potentieel
patiëntenvolume) en een capaciteitscomponent (bedden en specialistenplaatsen). De
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kapitaallasten worden volledig vergoed. De overgang van het systeem van outputfinanciering
naar functiegerichte budgettering is met twee tussenstappen uitgevoerd. In 1983 en 1984
werden de budgetten bevroren op het niveau van 1982 (historische budgettering); van 1985 tot
1987 werd het vorenstaande budgetteringssysteem deels ingevoerd, met name voor het
personeel op de verpleegafdeling, de administratie en de civiele dienst (Bredero-systeem).

11.2.3 Theorie van producentengedrag

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de theorie van productie en kosten. Hier worden eerst
begrippen toegelicht zoals productie- en kostenfunctie, marginaal product, marginale kosten,
marginale substitutievoet, schaaleffecten en verschillende vormen van inefficiëntie. Door
middel van deze begrippen kan de productiestructuur worden gekarakteriseerd.
Veel aandacht wordt ook geschonken aan het economische gedrag van producenten. Verschil-
lende veronderstellingen over het economische gedrag leiden tot verschillende economische
modellen. Zo wordt onder meer een onderscheid gemaakt naar de doelstellingen van een
instelling: opbrengst maximaliseren of kosten minimaliseren (of wellicht beide). Tevens
wordt rekening gehouden met de economische randvoorwaarden. In sommige situaties is de
productie of de opbrengst een gegeven. In andere situaties bepalen juist de ingezette middelen
of het kostenniveau de economische randvoorwaarden. Instellingen in de publieke sector
hanteren ook dikwijls hieraan verwante 'afwijkende' uitgangspunten. Zo streven instellingen
soms weliswaar minimale kosten na, maar hebben zij tegelijkertijd uit kwaliteitsoverwegingen
een systematische voorkeur voor de inzet van een bepaald middel. Denk bijvoorbeeld aan
meer handen aan het bed. Er is dan sprake van input preference of kwaliteitsaanpassing. 

11.2.4 Economische theorie van ziekenhuizen

Ziekenhuizen nemen in de theorie een aparte plaats in. Ziekenhuizen hebben namelijk twee
specifieke kenmerken, waardoor de gangbare economische theorie en modellen niet zomaar
klakkeloos kunnen worden toegepast. Deze kenmerken zijn de grote heterogeniteit van de
productie en de bijzondere rol die medisch specialisten in een ziekenhuis vervullen.

Allereerst is er een conceptueel probleem. In de literatuur bestaan twee opvattingen over wat
tot de productie gerekend dient te worden. In de ene opvatting is een ziekenhuis een medisch
geïntegreerd bedrijf, waar wordt getracht zieke patiënten weer gezond te maken of zieke
patiënten een betere kwaliteit van leven te bieden. In deze opvatting wordt het aantal behan-
delde patiënten als productie van een ziekenhuis gezien. Behandelde patiënten kunnen op
allerlei verschillende manieren verder worden onderscheiden door rekening te houden met de
ernst van hun aandoeningen (diagnoses). 
In de andere opvatting is een ziekenhuis niets meer dan een facilitair bedrijf ten dienste van
medisch specialisten. Zo biedt een ziekenhuis zorg aan opgenomen patiënten (hotelfunctie) en
draagt het zorg voor allerlei verrichtingen, zoals radiodiagnostische, functie- en laboratorium-
onderzoeken. De productie van een ziekenhuis bestaat in deze opvatting dus uit het aantal
verpleegdagen, röntgenfoto's, laboratoriumonderzoeken, sessies fysiotherapie enzovoort. Ook
hier is een grote differentiatie in producten aan te brengen.
In deze studie worden beide benaderingen verder uitgewerkt. 

Een ziekenhuis kan worden opgevat als een coalitie van actoren, te weten management (en
eventueel bestuur), specialisten en verpleegkundig en overig personeel. Iedere groep heeft
naast de algemene zorg voor de patiënten ook zo zijn eigen (economische) doelstellingen. Het
management is bijvoorbeeld sterk gericht op een solide financiële bedrijfsvoering, specialisten



437

concentreren zich op hun inkomen en het verplegend en overig personeel richt zich onder
meer op het behoud van werkgelegenheid. Soms lopen deze doelstellingen parallel, soms
conflicteren zij met elkaar. De 'totale' nutsfunctie van een ziekenhuis moet dan ook worden
gezien als een optelsom van de verschillende doelstellingen van de verschillende actoren. Een
interessante vraag is hoe groot de invloed van de verschillende actoren is op deze nutsfunctie.
Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat specialisten vooral hun invloed doen gelden bij het aantal
verrichtingen en verpleegdagen. Zij zijn immers degenen die bepalen welke behandeling
patiënten dienen te ondergaan. Het management heeft bijvoorbeeld meer zeggenschap over
organisatorische aspecten van het productieproces, zoals de omvang en kwaliteit van
verpleegkundig en overig personeel. Doelstellingen van de verschillende actoren worden
mede bepaald door de institutionele context. Zo kan het economische gedrag van specialisten
verschillen al naar gelang zij wel of niet in loondienst zijn van het ziekenhuis. De wijze van
financiering kan eveneens van belang zijn. De samenhang van al dit soort aspecten is in
hoofdstuk 4 in een theoretische beschrijving toegelicht (zie Breyer en Zweifel 1992). Dit
theoretische model geeft een interessant interpretatiekader voor de empirische resultaten. 

11.2.5 Beschikbare gegevens

In deze studie werd gebruikgemaakt van een reeks bestanden van dwarsdoorsnedegegevens
van individuele ziekenhuizen over de jaren 1985 tot en met 1995. Deze gegevens zijn afkom-
stig uit de volgende gegevensbronnen:
- de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête personeelssterkte ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête financiële statistiek ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de Enquête investeringen in vaste activa ziekenhuizen voor de jaren 1985-1995 (NZi);
- de richtlijnen van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) met betrek-

king tot de parameterwaarden van de functionele budgettering voor de jaren 1985-1995.

De gegevens uit deze bronnen kunnen globaal worden ingedeeld in de categorieën 'productie',
'inzet van middelen' en 'overige kenmerken'. De productiegegevens bevatten kwantitatieve
gegevens als aantal opnamen, verpleegdagen, dagopnamen, polibezoeken en specialistische
verrichtingen, uitgesplitst in een groot aantal categorieën. Daarnaast bevatten de enquêtes ook
kwalitatieve gegevens, onder meer over zorgzwaarte. De zorgzwaarte betreft een verdeling
van patiënten (opnamen, verpleegdagen enz.) over de verschillende specialismen en het aantal
topklinische operaties. Daarnaast wordt een zogenoemde casemix-index geconstrueerd, die de
gemiddelde zorgzwaarte van de patiënten in een ziekenhuis deels meet. Deze is gebaseerd op
de mate van specialisatie van het ziekenhuis.
Naast deze gegevens over de kwantiteit van de productie zijn ook productprijzen in het
gegevensbestand opgenomen. Per groep van ziektegevallen is een productprijs geconstrueerd,
gebaseerd op de parameterwaarden uit het financieringssysteem dat in de Nederlandse
ziekenhuizen geldt. Deze parameterwaarden weerspiegelen de opbrengst van de eerste
polibezoeken, opnamen en verpleegdagen. Aan de hand van de ligduur per patiënt wordt
hieruit een productprijs geconstrueerd. Door de verschillende verrichtingen te relateren aan de
ziektegevallen zijn uit de parameterwaarden ook opbrengstprijzen per verrichting berekend.
Een niet onbelangrijk product van de ziekenhuizen wordt gevormd door onderzoek en
opleiding. De omvang van dit product is niet direct uit de gegevens af te leiden, maar wordt
gedefinieerd als de tijd die de specialisten in een ziekenhuis niet besteden aan het behandelen
van patiënten. 
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De ingezette middelen personeel, materiaal en kapitaal worden beschreven aan de hand van
hoeveelheden en prijzen. Personeel wordt daarbij onderscheiden naar verplegend personeel,
(para)medisch personeel en overig personeel. Omdat voor materiaal geen goede maatstaf voor
de hoeveelheid aan te geven is, is gekozen voor de constructie van een prijsindexcijfer per
ziekenhuis. De hoeveelheid materiaal wordt dan afgeleid uit de materiële kosten en de
geconstrueerde prijs. De hoeveelheid kapitaal is niet voor alle ziekenhuizen in de bestanden
bekend. De ontbrekende gegevens zijn met behulp van econometrische methoden benaderd.
Kapitaal wordt gemeten met een index van bedden, operatie-, röntgen- en verloskamers.
De overige kenmerken van ziekenhuizen omvatten informatie over de markt en de institutio-
nele vormgeving. Zo zijn onder meer maten voor de concurrentie, het type ziekenhuis
(algemeen of academisch), de denominatie en de beheersvorm van de ziekenhuizen bekend.
De vigerende financieringssystematiek, het al dan niet deelnemen aan fusies en het al dan niet
gelieerd zijn aan een andere zorginstelling, zoals een verzorgingstehuis of een verpleeghuis
zijn ook in de gegevens opgenomen. Ook kenmerken van de bedrijfsvoering zijn opgenomen.
Voorbeelden hiervan zijn de omvang van de diensten die uitbesteed worden, het aantal
opleidingsplaatsen, het aantal specialisten in loondienst en de omvang van het eigen
vermogen.

De gegevens zijn per instelling bestudeerd en bewerkt, zoals beschreven in hoofdstuk 5. De
selectie van gegevens van de instellingen die in de analyse gehanteerd kunnen worden,
resulteert in een bestand van 1.299 ziekenhuizen (1.215 algemene en 84 academische zieken-
huizen) over de periode 1985-1995, voortaan het SCP-analysebestand genoemd. Een en
hetzelfde ziekenhuis komt dus meerdere keren in het bestand voor. Het SCP-analysebestand
kan gezien worden als een representatieve weergave van de gehele ziekenhuissector.

11.2.6 Meting van productie en globale kenmerken productiestructuur

De productie wordt in het algemeen weergegeven met fysieke maatstaven: het aantal voort-
gebrachte eenheden van de onderscheiden producten per tijdseenheid. Dikwijls wordt ook
gesproken over de kwaliteit van een product. De productie van ziekenhuizen wordt hier op
twee manieren benaderd, te weten via finale en via intermediaire productie, ofwel via het
aantal ziektegevallen of via het aantal verrichtingen en verpleegdagen. 
Onder finale productie wordt het aantal ziektegevallen verstaan. Een eenheid product, een
ziektegeval, bestaat dus uit de totale behandeling van één patiënt met alles wat daartoe
behoort, inclusief diagnostiek, operaties, medicatie, verpleging en dergelijke. Het aantal
ziektegevallen wordt hier gemeten aan de hand van het aantal ontslagen patiënten (incl. het
aantal poliklinische verlossingen) en het aantal dagopnamen. De overige poliklinische
productie blijkt een zodanig kleine invloed op de kosten te hebben dat deze in de analyses niet
behoeft te worden meegenomen. Deze kwantitatieve maat voor de productie wordt aangevuld
met componenten die de zorgzwaarte en de kwaliteit van de zorg weerspiegelen. Deze compo-
nenten zijn dikwijls moeilijk in te vullen. Ontbrekende en onvolledige gegevens, maar ook het
diffuse karakter hiervan, zijn hier debet aan. In deze studie is voor meting van de zorgzwaarte
gebruikgemaakt van een casemix-index die de specialisatie van het ziekenhuis weerspiegelt,
en een index die de medische technologie meet via het aantal topklinische operaties per
opname. Tevens zijn de ontslagen patiënten ingedeeld in vijf groepen die qua ligduur en
COTG-gewicht op elkaar lijken. Dit weerspiegelt de verschillen in zorgzwaarte tussen de
verschillende specialismen. Tot slot is onderzoek en opleiding een belangrijk product van
ziekenhuizen. Dit is geoperationaliseerd door een inschatting van de tijd die specialisten niet
aan patiënten besteden.
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De intermediaire productie bestaat uit verrichtingen, verpleegdagen en onderzoek en
opleiding. Om zorgzwaarteverschillen tussen patiënten te kunnen meten, worden de verpleeg-
dagen onderscheiden in 'gewone' verpleegdagen, intensive care (IC) verpleegdagen, PAAZ-
verpleegdagen en verpleegdagen kinderafdeling. Hierbij wordt onder verpleegdagen en
dagopnamen alleen de zorgcomponent gevangen en niet (zoals voor dagopnamen bij de
finale-productiebenadering wel geldt) de bijbehorende verrichtingen. Verrichtingen bestaan
conform de indeling van Wiggers et al. (1994: 47-48), uit het (gewogen) aantal laboratorium-,
functie- en isotopenonderzoeken, radiodiagnostische onderzoeken, reactiveringstherapieën,
hemodialyses, hartkatheterisaties en dotteroperaties, (gewogen) operaties en topklinische
operaties. 

Personeel, materiaal en kapitaal worden tot de ingezette middelen gerekend. Deze worden
uitgedrukt in de verbruikte hoeveelheden per tijdseenheid. Dikwijls kan binnen deze catego-
rieën nog een nader onderscheid worden gemaakt. Zo ligt het voor de hand het personeel van
een ziekenhuis te splitsen in verpleegkundig personeel, (para)medisch personeel en overig
personeel. 
Zowel bij de productie als bij de inzet van middelen wordt soms een onderscheid gemaakt
tussen variabel en vast. Bepaalde middelen of productie worden variabel genoemd wanneer
het ziekenhuis op vrij korte termijn de omvang hiervan kan beïnvloeden. Bij de vaste midde-
len of productie is alleen sprake van langzame aanpassingen in de tijd. De inzet van kapitaal
in gebouwen en medische inventaris is voor de ziekenhuizen een gegeven. Dit wordt dan ook
tot de vaste inzet van middelen gerekend. Aan de productiekant geldt wellicht dat alle produc-
ten een gegeven zijn voor het ziekenhuis, zowel in termen van ziektegevallen als in termen
van verrichtingen. Op lange termijn bestaat voor een ziekenhuis wel de mogelijkheid om via
de capaciteit, bijvoorbeeld via erkenningen van specialistenplaatsen, te sturen op bepaalde
ziektegevallen of op intermediaire producten. Toch is het denkbaar dat het ziekenhuis ook
instrumenten heeft om op korte termijn de productie te beïnvloeden ofwel een vorm van
patiëntenselectie toe te passen. Dit is één van de belangrijke onderzoeksvragen hier. 
De analyses betreffen voornamelijk de variabele kosten en de variabele opbrengsten, ofwel de
kosten en opbrengsten die met de variabele inzet van middelen en productie gemoeid zijn. In
de analyses spelen bij de variabele middelen (producten) de prijzen van de ingezette middelen
(producten) een rol, bij de vaste middelen (producten) de hoeveelheid.

Naast deze kenmerken van productie en inzet van middelen wordt in de analyses een groot
aantal achtergrondkenmerken opgenomen om de verschillen in economische efficiëntie tussen
de verschillende ziekenhuizen te kunnen verklaren. De achtergrondkenmerken zijn onder-
verdeeld in drie groepen, namelijk productiekenmerken, kenmerken van instituties en de
markt- en proceskenmerken. De productiekenmerken betreffen de kwaliteit van de dienst-
verlening en de (gemiddelde) zorgzwaarte in het ziekenhuis. De institutionele en markt-
kenmerken betreffen kenmerken waarop het ziekenhuis geen invloed heeft, zoals de denomi-
natie, de beheersvorm en de concurrentieverhoudingen. Op de proceskenmerken heeft het
management van een ziekenhuis grotendeels wel invloed. Hieronder vallen aspecten als de
bezettingsgraad van bedden en operatiekamers, de mate waarin in deeltijd gewerkt wordt en
het ziekteverzuim. 

De verhouding tussen de productie van een ziekenhuis enerzijds en de inzet van middelen
anderzijds wordt de productiviteit genoemd. De arbeidsproductiviteit relateert het volume van
de productie aan het personeelsvolume, de totale productiviteit relateert het volume van de
productie aan het volume van de ingezette middelen. Eenvoudige berekeningen geven in
eerste instantie aan dat, wanneer de benadering via de finale productie gehanteerd wordt,
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zowel de arbeidsproductiviteit als de totale productiviteit in de loop der tijd toeneemt.
Wanneer echter de intermediaire-productiebenadering wordt gekozen, dan blijkt de stijging
van de totale productiviteit om te slaan in een productiviteitsdaling; de arbeidsproductiviteit
neemt over het geheel genomen wel toe, maar in mindere mate dan bij de finale-productie-
benadering. Een ander opmerkelijk verschil is een initiële daling van zowel de arbeidsproduc-
tiviteit als de totale productiviteit bij de intermediaire-productiebenadering, die in de finale-
productiebenadering niet is terug te vinden. De analyses in deze studie zijn er onder meer op
gericht om deze relaties nader te specificeren.

11.2.7 Modelbeschrijvingen van de productiestructuur

Hoofdstuk 7 geeft een beschrijving van de modellen zoals die in de empirische analyse zullen
worden gehanteerd. Bij de keuze van de modellen is zo veel mogelijk recht gedaan aan de
theorie van het producentengedrag (hoofdstuk 3) en de economische theorie van ziekenhuizen
(hoofdstuk 4). Zo worden er modellen onderscheiden op basis van:
- de meting van productie (het onderscheid tussen finale en intermediaire productie);
- de economische context (economisch gedrag en randvoorwaarden);
- wiskundige formulering (mate van a-prioribeperkingen).

Er worden modellen geschat waarbij de productie wordt gemeten met het aantal behandelde
ziektegevallen (finale productie) en modellen waarbij het aantal verrichtingen en verpleeg-
dagen (intermediaire productie) als productiemaat wordt gehanteerd. Beide modellen geven
verschillende aspecten van de productiestructuur weer. Een vergelijking van de resultaten van
beide modellen moet vooral inzicht geven in de effecten van de behandelwijze van patiënten
op de productiestructuur. Voor een deel kan hiermee dus het handelen van specialisten in
beeld worden gebracht.
Verder worden er modellen onderscheiden met een verschillende economische context.
Hiermee corresponderen verschillende gedragshypothesen en economische randvoorwaarden.
De gedragshypothesen hebben betrekking op kostenminimalisatie en opbrengstmaximalisatie.
De economische randvoorwaarden betreffen de productie (of opbrengst) of de ingezette
middelen (of kosten). Door de uitkomsten aan bepaalde theoretische eisen te toetsen en onder-
ling met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk welke economische context in de Nederlandse
situatie het meest van toepassing is. Ook worden modellen besproken met een kleine modifi-
catie ten opzichte van de gangbare veronderstellingen en voorwaarden. Zo komt er bijvoor-
beeld een model aan de orde waarin ziekenhuizen weliswaar een zeker optimaliserend gedrag
vertonen, maar niet strikt kostenminimalisatie nastreven. Dit kan als ziekenhuizen een voor-
keur hebben voor een bepaald ingezet middel, bijvoorbeeld voor verpleegkundig personeel.
Het betreft hier zogenoemde modellen met kwaliteitsaanpassing.
Ieder empirisch model kent een bepaalde wiskundige vorm. Hiervoor is een groot scala van
mogelijkheden. In hoofdstuk 7 wordt voor de parametrische analyses een keuze gemaakt voor
de zogenoemde transcendentale logaritmische vorm (translog). Dit is een uitermate flexibele
vorm, waarin allerlei eigenschappen van de productiestructuur niet bij voorbaat worden
opgelegd. Het is een vorm met veel parameters en dus uitsluitend geschikt wanneer over veel
waarnemingen kan worden beschikt. Voor de niet-parametrische modellen hoeven a priori
geen veronderstellingen over de wiskundige vorm te worden gemaakt.

Het vorenstaande leidt uiteindelijk tot acht te schatten modellen. Dit zijn alle combinaties van
modellen met een verschillende meting van de productie (twee) en een verschillende economi-
sche context (vier). In alle parametrische modellen wordt gebruikgemaakt van voornoemde
translogspecificatie. Op sommige plaatsen kan echter ook nog worden gerefereerd aan
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modellen met kwaliteitsaanpassing. Aangezien deze techniek niet in alle modellen kan
worden toegepast en de modellen daarom niet meer met elkaar te vergelijken zijn, worden zij
in eerste instantie buiten beschouwing gelaten. In het kostenmodel wordt deze techniek
uiteindelijk wel toegepast. 

11.2.8 Empirische resultaten parametrische methode

Hoofdstuk 8 bevat de schattingsresultaten van de parametrische analyses van de in hoofd-
stuk 7 besproken empirische modellen. Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies
worden afgeleid.

Economisch gedrag en modelkeuze

De modellen waarin de variabele kosten het uitgangspunt zijn, blijken duidelijk de voorkeur
te genieten boven de modellen met de variabele opbrengst als uitgangspunt. Hieruit kan
worden afgeleid dat ziekenhuizen als kostenminimaliseerders opereren. Met andere woorden,
zij stemmen de samenstelling van hun ingezette middelen af op de prijzen van de ingezette
middelen. Zowel het model met de gegeven productie als het kostenmodel met de gegeven
opbrengst voldoet goed. Ziekenhuizen blijken dus ook qua samenstelling van de productie te
reageren op productprijzen. Naarmate de productprijs voor een bepaald ziektegeval stijgt,
bijvoorbeeld door verandering van één van de budgetparameters, daalt de productie hiervan.
Dezelfde opbrengst kan dan worden gerealiseerd met een geringere productie, wat leidt tot
minder variabele kosten. Ziekenhuizen letten dus goed op de portemonnee, ook in de samen-
stelling van hun productie. Desondanks lijkt de kostenfunctie bij gegeven productie beter aan
te sluiten bij het gedrag van ziekenhuizen dan de kostenfunctie bij gegeven opbrengst. Deze
conclusie wordt bij de finale productie getrokken op basis van vreemde effecten bij de prijs
van dagopnamen, en bij de intermediaire productie op basis van een onwaarschijnlijk lage
schaalelasticiteit. 
Ziekenhuizen, zo blijkt uit de modellen met de opbrengst als vertrekpunt, zijn geen opbrengst-
maximaliseerders. Een hogere productprijs van een ziektegeval leidt niet tot een hogere
productie van dit soort ziektegevallen. Hieruit blijkt dat de hypothese dat er overschrijdingen
van productieafspraken plaatsvinden teneinde claims in de onderhandelingen over nieuwe
(hogere) budgetten kracht bij te zetten, moet worden verworpen. Vorenstaande conclusie dat
het model van kostenminimalisatie bij gegeven productie het beste aansluit bij het gedrag van
de ziekenhuizen, geldt zowel voor de finale- als de intermediaire-productiebenadering. 
Tevens kunnen in zo'n model ook de academische ziekenhuizen worden ondergebracht. Deze
blijken qua productiestructuur niet zo veel van de algemene ziekenhuizen af te wijken dat
toevoeging het model verstoort. Uiteindelijk wordt, zowel bij de finale- als bij de interme-
diaire-productiebenadering, gekozen voor een kostenmodel bij gegeven productie voor
algemene en academische ziekenhuizen. Hierin wordt ook rekening gehouden met zogenoem-
de kwaliteitsaanpassingen, waardoor een voorkeur voor een ingezet middel tot uitdrukking
kan komen op andere dan economische grondslagen. In het navolgende worden de resultaten
van deze kostenfunctie nader bestudeerd.

Technologische ontwikkelingen, de rol van onderzoek en de inzet van kapitaal

De schattingen voor de technologische ontwikkeling verschillen voor de finale- en de inter-
mediaire-productiebenadering. Zo blijkt in het model met de finale productie geen sprake te
zijn van technologische ontwikkeling. Het model met de intermediaire productie laat daaren-
tegen een autonome kostenontwikkeling zien (technische degressie). Dit is het gevolg van
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complexere verrichtingen (medische technologie) en steeds zorgintensievere verpleegdagen
als gevolg van een dalende verpleegduur. De nulontwikkeling bij de finale productie is dus de
resultante van twee ontwikkelingen. Enerzijds is er een autonome kostengroei in termen van
het uitvoeren van verrichtingen. Anderzijds is er een enigszins positieve technologische
ontwikkeling in de behandelwijze, zoals meer dagopnamen en minder verpleegdagen per
opname, die de negatieve ontwikkelingen bij verrichtingen (deels) compenseert. 
Een opvallend grote plaats wordt ingenomen door het onderzoek in een ziekenhuis. Een groot
deel van de kosten hangt hiermee samen, zowel in de finale- als in de intermediaire-
productiebenadering. Een groei van het aantal ziektegevallen (of verrichtingen) leidt dus niet
noodzakelijkerwijs tot een evenredige groei van de variabele kosten.
Verder blijkt dat er sprake is van een klein kapitaaloverschot in de ziekenhuizen. Dit lijkt,
gezien de dikwijls gehoorde klachten over capaciteitstekorten, op zich een onverwachte
conclusie. Het kapitaaloverschot ontstaat doordat in de schattingen ziekenhuizen met de
relatief geringste kapitaalinzet als referentie dienen. Het gaat hier om ziekenhuizen uit de
vroegste jaren in het databestand, toen de medische inventaris niet zo uitgebreid was als in de
latere jaren. Het kapitaaloverschot is in de intermediaire-productiebenadering minder groot
dan in de finale-productiebenadering. Dit is het gevolg van het feit dat de verrichtingen meer
direct gerelateerd zijn aan de capaciteiten van het ziekenhuis, zoals bedden en operatie-
kamers, dan de ziektegevallen.

Schaaleffecten, marginale kosten, substitutiemogelijkheden en kwaliteitsaanpassingen

De schaaleffecten voor de algemene ziekenhuizen zijn nihil, met name bij de finale productie.
Blijkbaar manifesteren schaaleffecten zich op twee verschillende manieren in het productie-
proces. Bij de omzetting van verrichtingen en verpleegdagen in behandeling van ziekte-
gevallen, een soort tweede stap in het productieproces, doen zich bescheiden schaalvoordelen
voor. In een groter ziekenhuis bestaat de neiging om dezelfde ziektegevallen met minder
verrichtingen en verpleegdagen te behandelen. Voor de academische ziekenhuizen gelden
bescheiden schaalvoordelen, zowel bij de finale als bij de intermediaire productie. Dit is te
herleiden tot een relatief grotere inzet van kapitaal bij de academische ziekenhuizen, waar-
door uitbreiding van de productie relatief minder kosten met zich meebrengt. Ook de samen-
stelling van de productie heeft hier invloed op.
De analyses geven interessante schattingen van de marginale kosten. In het kostenmodel met
de finale productie bedragen de marginale kosten voor een dagopname gemiddeld voor alle
algemene ziekenhuizen 800 gulden. Dagopnamen kennen daarmee de laagste marginale
kosten. De hoogste marginale kosten gelden voor een ziektegeval bij interne geneeskunde
(8.700 gulden). Bij de academische ziekenhuizen liggen de marginale kosten per ziektegeval
in de meeste gevallen tweemaal zo hoog als bij de algemene ziekenhuizen. Uitzondering
hierop zijn de marginale kosten van onderzoek, die bij de academische ziekenhuizen driemaal
zo laag zijn als bij de algemene ziekenhuizen. De onzekerheid over de marginale kosten van
onderzoek is echter groot. Tevens is vastgesteld dat de lagere marginale kosten van onderzoek
in de academische ziekenhuizen meer te maken hebben met de omvang van het ziekenhuis
dan met het academische karakter. Uit één en ander kan worden geconcludeerd dat de kosten
moeilijk aan onderzoek of patiëntenzorg kunnen worden toegewezen. In het kostenmodel met
intermediaire productie bedragen de marginale kosten voor bijvoorbeeld een radiodiagnos-
tisch onderzoek in een academisch ziekenhuis gemiddeld 210 gulden, voor een klinische
operatie 240 gulden en voor een gewone verpleegdag 390 gulden. Ook de marginale kosten
per verrichting zijn in de academische ziekenhuizen veelal hoger dan in de algemene
ziekenhuizen. Uitzonderingen hierop zijn de verrichtingen die een typisch academisch
karakter hebben, zoals topklinische operaties en IC-verpleegdagen, die in academische
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ziekenhuizen juist goedkoper zijn. Ook geldt dat de marginale kosten van onderzoek aanzien-
lijk lager zijn in de academische ziekenhuizen.
Ziekenhuizen vertonen een duidelijke reactie op prijsveranderingen van de ingezette midde-
len. Zo blijkt dat een prijsstijging van verplegend personeel leidt tot een daling in de inzet van
verplegend personeel en een toename van met name de inzet van materiaal. Er zijn dus
substitutiemogelijkheden tussen verplegend personeel en materiaal. Tevens zijn er substitutie-
mogelijkheden tussen medisch en verplegend personeel, en tussen overig personeel en mate-
riaal. De effecten bij de intermediaire productie zijn overigens over het algemeen wel iets
lager dan die bij de finale productie. Dit betekent dat ziekenhuizen op prijsveranderingen niet
uitsluitend reageren in de sfeer van de inzet van middelen, maar ook nog enigszins in de sfeer
van de finale productie. Met andere woorden, de prijzen van de ingezette middelen hebben
ook een effect op de soort patiënten die worden behandeld. Een hogere prijs voor verplegend
personeel heeft tot gevolg dat er minder patiënten worden behandeld met een lange verpleeg-
duur. Er treedt dus een vorm van substitutie op tussen de verschillende typen ziektegevallen.
Hoewel de ziekenhuizen reageren op veranderingen in de prijzen van de ingezette middelen,
hanteren zij niet geheel de optimale allocatie van ingezette middelen die uit het economische
gedrag volgen. De analyses wijzen uit dat ziekenhuizen een duidelijke voorkeur hebben voor
verplegend en overig personeel. De voorkeur voor verplegend personeel vloeit voort uit de
wens meer zorg aan de patiënten te kunnen bieden. Dit staat bekend als 'meer handen aan het
bed'. De voorkeur voor overig personeel kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan de
wens van het management zijn staf zo groot mogelijk te maken en daarmee aan prestige en
macht te winnen.

Economische efficiënties

De gemiddelde economische inefficiëntie bedraagt volgens de verschillende modellen 15% à
19%. Deze uitkomsten sporen met de inefficiënties die in ander (internationaal) onderzoek
naar ziekenhuizen worden gevonden. Uit een nadere analyse blijkt echter dat niet de conclusie
mag worden getrokken dat er grote kostenbesparingen zijn te realiseren.
Verreweg de belangrijkste oorzaak van de verschillen in economische efficiënties zijn de
verschillen in de samenstellingsprijzen van personeel. Een relatief hoogopgeleid en ervaren
personeelsbestand leidt tot hogere samenstellingsprijzen en volgens de resultaten hier dus tot
een lage economische efficiëntie.
Andere belangrijke factoren zijn de aanwezigheid van consulenten, de concentratiegraad, de
samenwerking met andere instellingen, de voltijdfactoren van personeel, de bezettingsgraden,
het ziekteverzuim, het wel of niet in loondienst hebben van specialisten en het aantal specia-
listen in opleiding. Een hoge concentratie van zorg bij een klein aantal ziekenhuizen, dus het
ontbreken van concurrentie, bevordert de economische efficiëntie. Meer concurrentie tussen
ziekenhuizen drijft de kosten op, omdat ziekenhuizen niet via de prijzen maar via de kwaliteit
van de dienstverlening met elkaar concurreren. Samenwerking met andere instellingen heeft
een positief effect op de economische efficiëntie. Geheel contra-intuïtief, blijkt het in dienst
hebben van een groot aantal deeltijders de economische efficiëntie te bevorderen. De loon-
kosten van deeltijders zijn door de aanwezigheid van een premievrije voet relatief lager dan
die van voltijders. Dit effect doet zich met name voor bij medisch personeel. Het effect van de
bezettingsgraden is gevarieerd, afhankelijk van de benadering van de productie (finaal of
intermediair). In het model met de finale productie blijkt de economische efficiëntie in een
aantal gevallen niet gediend met een hoge bezettingsgraad. Een hoge bezettingsgraad gaat
immers gepaard met een aantal logistieke en organisatorische problemen. In het model met de
intermediaire productie draagt een hoge bezettingsgraad echter veelal wel bij tot een verbete-
ring van de economische efficiëntie. Een hoog ziekteverzuim gaat samen met een lage
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economische efficiëntie in verband met de kosten van vervanging en dergelijke. Het in loon-
dienst hebben van specialisten draagt eveneens bij aan een hogere economische efficiëntie,
met name bij de intermediaire productie. Er zijn aanwijzingen dat specialisten in loondienst
kiezen voor voordeliger verrichtingen of verpleegdagen. Voordeliger verpleegdagen kunnen
ontstaan door patiënten later te ontslaan, waardoor de gemiddelde kosten per verpleegdag
afnemen. Het aantal specialisten in opleiding draagt vanuit de parametrische invalshoek
eveneens bij aan een hogere economische efficiëntie, doordat zij geen prikkels hebben tot het
laten uitvoeren van veel of dure verrichtingen.
Verder blijkt er nog een groot aantal kenmerken te zijn die de economische efficiëntie niet of
slechts in bescheiden mate beïnvloeden. Zo blijkt onder meer de invoering van de functie-
gerichte budgettering als financieringssystematiek in 1988 geen positief effect te hebben
gehad op de economische efficiëntie. In- en uitbestedingen blijken nauwelijks een effect te
hebben op de efficiëntie. Het effect van de aanwezigheid van een buitenpolikliniek is slechts
bescheiden negatief. Ook de reservepositie van een ziekenhuis heeft nauwelijks invloed op de
economische efficiëntie.
Uit de verdeling van de economische efficiënties blijkt dat het moeilijk is om in de buurt van
het maximaal haalbare te opereren. Er is een grote concentratie van efficiëntiescores rondom
het gemiddelde; de maximale efficiëntie wordt slechts in een enkel geval bereikt. Veel soelaas
van een grotere doelmatigheid moet dan ook niet worden verwacht.
Uit de confrontatie van de resultaten van de modellen met finale en intermediaire productie
blijkt dat de inzet van specialisten, of anders geformuleerd de behandelwijze van patiënten,
weinig of geen invloed heeft op de economische efficiëntie.

11.2.9 Empirische resultaten niet-parametrische methode 

Hoofdstuk 9 bevatte de resultaten van een niet-parametrische analyse van de productie-
structuur van algemene ziekenhuizen. Hiervoor werden acht verschillende modellen
geanalyseerd. De modellen hebben dezelfde economische context als de modellen van
hoofdstuk 8.

Economisch gedrag en modelkeuze

Uit de resultaten blijkt wederom dat ziekenhuizen primair als kostenminimaliseerders
opereren. Dit volgt uit de relatief hoge (totale) efficiëntie die bij de kostenmodellen wordt
gevonden. Vergelijking van de efficiënties van de verschillende modellen geeft ook aan dat de
ziekenhuizen meer mogelijkheden hebben hun efficiëntie te verminderen door aanpassingen
in de inzet van middelen dan door aanpassingen in de productie. Dit is een extra aanwijzing
dat de kostenmodellen de ziekenhuizen beter beschrijven dan de opbrengstmodellen. De
conclusie van het vorenstaande is dat het kostenmodel bij gegeven productie het meeste
aansluit bij het economische gedrag van de ziekenhuizen. Dit is één van de meest robuuste
conclusies van deze studie, die geldt voor de finale- en voor de intermediaire-productie-
benadering. Evenals bij de parametrische aanpak kunnen, doordat in dit model geen
opbrengstprijzen opgenomen zijn, ook de academische ziekenhuizen worden geanalyseerd.
Toevoeging van deze ziekenhuizen blijkt de efficiëntie van de algemene ziekenhuizen
nauwelijks te beïnvloeden, waaruit blijkt dat de productiestructuur niet zodanig afwijkt tussen
beide groepen dat aparte modellen hiervoor moeten worden doorgerekend. De bespreking van
de resultaten in het navolgende is dan ook gebaseerd op het kostenmodel bij gegeven produc-
tie voor de algemene en academische ziekenhuizen tezamen.
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Schaaleffecten

De schaaleffecten blijken ook bij de niet-parametrische methode beperkt. Daarbij komt dat
deze effecten door de methode dikwijls iets overschat worden. Uit de resultaten blijkt verder
dat voor de meeste ziekenhuizen schaalnadelen gelden. Dit geldt in het bijzonder voor de
modellen waarin van intermediaire productie wordt uitgegaan. Bij de finale productie geldt
dat er voor een beperkt aantal, voornamelijk kleine ziekenhuizen schaalvoordelen bestaan.
Evenals geconstateerd is in hoofdstuk 8 manifesteren schaaleffecten zich blijkbaar op twee
verschillende manieren in het productieproces. Bij de omzetting van verrichtingen en
verpleegdagen in behandeling van ziektegevallen doen zich bij kleine ziekenhuizen schaal-
voordelen voor. In een wat groter ziekenhuis bestaat de neiging om dezelfde ziektegevallen
met minder verrichtingen en verpleegdagen te behandelen.

Economische efficiëntie

De economische inefficiëntie bedraagt gemiddeld ongeveer 15% en is bij de academische
ziekenhuizen iets groter dan bij de algemene ziekenhuizen. In het onderzoek werden de
achtergronden hiervan nader onderzocht aan de hand van een aantal efficiëntiekenmerken. 
Eén van de belangrijkste oorzaken van de verschillen in economische efficiënties is de
samenstellingsprijs van personeel. In de finale-productievariant spelen daarnaast de zorg-
zwaarte-indicatoren een belangrijke rol. Deze zijn in de intermediaire-productievariant niet
opgenomen, aangezien zij geen directe relatie met de verrichtingen hebben.
Andere belangrijke factoren zijn de functiegerichte budgettering, de trend, de bezettings-
graden, de voltijdfactoren van verplegend en medisch personeel en het ziekteverzuim. De
invoering van de functiegerichte budgettering als financieringssystematiek heeft een negatief
effect gehad op de economische efficiëntie. De invoering van deze systematiek ging gelijk op
met een proces van schaalvergroting. Aangezien de budgetparameters voor grote ziekenhui-
zen hoger zijn dan voor kleine ziekenhuizen, is er een verruiming in de budgetten opgetreden,
die wellicht tot economische inefficiënties heeft geleid. Volgens de trend is de economische
efficiëntie in de loop der jaren verbeterd. Aangezien de efficiëntie een relatieve maat is,
betekent dit dat doelmatigheidsverschillen tussen ziekenhuizen zijn verkleind. Dit proces
moet worden onderscheiden van technologische ontwikkelingen. Er is namelijk geen sprake
van verschuiving van de grens van het maximum haalbare in de loop der tijd (technologische
ontwikkeling), aangezien in iedere tijdsperiode efficiënte instellingen voorkomen. Het in
dienst hebben van een groot aantal deeltijders verplegend en medisch personeel blijkt de
economische efficiëntie te bevorderen. In het model met de finale productie blijkt de econo-
mische efficiëntie in de meeste gevallen gediend met een hoge bezettingsgraad. In het model
met de intermediaire productie is het effect van de bezettingsgraad van verloskamers juist
negatief. Hieraan ligt ten grondslag dat het gebruik van de verloskamers niet te plannen is,
zodat een hoge bezettingsgraad kan leiden tot organisatorische en logistieke problemen. Een
hoog ziekteverzuim gaat samen met een lage economische efficiëntie in verband met de
kosten van vervanging en dergelijke.
Verder blijkt er nog een groot aantal efficiëntiekenmerken te zijn die de economische efficiën-
tie niet of slechts in bescheiden mate beïnvloeden. Tegenstrijdige of zeer kleine effecten
werden gevonden bij het aandeel consulenten, de beheersvorm, de denominatie, een aanstaan-
de of juist gepasseerde fusie, in- en uitbestedingen, het aantal opleidingsplaatsen, de aanwe-
zigheid van een buitenpolikliniek en de reserve aanvaardbare kosten.
Met de 26 kenmerken (bij finale productie inclusief de zorgzwaartematen zelfs 28 kenmerken)
werd echter niet meer dan 30% van de variantie in de economische efficiëntie verklaard. 
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Ook de niet-parametrische analyses geven dus aan dat er met de geanalyseerde factoren geen
grote doelmatigheidswinsten te behalen zijn.

Uit de confrontatie van de resultaten van de modellen met finale en intermediaire productie
blijkt dat de specialisten of, anders geformuleerd, de behandelwijze van patiënten, weinig of
geen invloed hebben op de economische efficiëntie; de efficiëntieverschillen tussen beide
modellen zijn klein.
Confrontatie van de resultaten van de parametrische en de niet-parametrische methode geeft
aan dat beide methoden een vergelijkbaar beeld van de productiestructuur schetsen. Er blijkt
een duidelijke voorkeur voor het kostenmodel bij gegeven productie. Er worden geen of
slechts bescheiden schaaleffecten gemeten. Technologische ontwikkeling in relatie tot de
kosten is niet waar te nemen. De economische efficiënties liggen in de grootteorde van 15%
à 20%. In zowel de parametrische als de niet-parametrische modellen blijken de samen-
stellingsprijzen een belangrijke determinant van de efficiëntie te zijn. Goed opgeleid en
ervaren personeel gaat gepaard met lage efficiënties. Tevens blijken bij beide methoden de
samenwerking van een ziekenhuis met een andere instelling, de voltijdfactor van medisch
personeel en de bezettingsgraad van de bedden de efficiëntie positief te beïnvloeden, terwijl
het ziekteverzuim en de aanwezigheid van een buitenpolikliniek de efficiëntie negatief
beïnvloeden. Een aantal andere kenmerken, zoals de denominatie en het aandeel specialisten
in loondienst, blijkt geen (eenduidige) relatie te hebben met de economische efficiëntie.

11.2.10 Simulaties

Met simulaties kunnen de gevolgen van bepaalde beleidsingrepen of ontwikkelingen worden
berekend. De verschillende simulaties hebben te maken met drie groepen kenmerken, te weten
productiekenmerken, institutionele kenmerken en proceskenmerken. De volgende varianten
werden behandeld:

Productiekenmerken
- demografische ontwikkelingen
- kosten van de vergrijzing
- wijzigingen in de schaal
- wijzigingen in de samenstelling van personeel (kwaliteit)
- stimuleren van onderzoek.

Institutionele kenmerken
- autonome efficiëntiewijziging
- wijziging beheersvorm
- wijziging denominatie
- concurrentiemaatregelen
- samenwerking met andere instelling
- wijziging financieringssysteem.

Proceskenmerken
- wijzigingen in deeltijdwerk
- wijzigingen in de bezetting
- beheersing van het ziekteverzuim
- vestigen van een buitenpolikliniek.
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Productiekenmerken

De eerste simulatie op het gebied van de productiekenmerken betreft de demografische
ontwikkelingen. Door de groei van de bevolking met bijna 5% tussen 1995 en 2005 en de
vergrijzing zullen, bij gelijkblijvend gebruik per hoofd van de bevolking, de opnamen en
dagopnamen met ruim 8% toenemen. Dit heeft, rekening houdend met de technologische
ontwikkeling en een evenredig met de productie groeiende inzet van kapitaal, eveneens een
kostentoename van 8% tot gevolg. De trendmatige ontwikkelingen in het gebruik, zoals het
dalende respectievelijk stijgende aantal opnamen en dagopnamen per hoofd van de bevolking,
veroorzaken nog eens ongeveer 1% extra variabele kosten. De vergrijzing heeft niet alleen een
stijgend gebruik van ziekenhuiszorg tot gevolg, maar ook een wijziging in de samenstelling
van de zorg. Zo zal het aandeel kindergeneeskunde in de zorg relatief dalen. Ook dit zal in
2005 ongeveer 1% aan extra kosten veroorzaken ten opzichte van 1995. Voortzetting van de
sterke groei in de omvang van onderzoek uit het verleden veroorzaakt extreem veel extra
kosten (12%).
Als indicatie voor de kosten van de vergrijzing wordt gekeken naar de kosten die gerelateerd
zijn aan de behandeling van 75-plussers. Ongeveer 16% van de patiënten in 1995 was 75 jaar
of ouder. Berekeningen geven aan dat deze groep ongeveer 12% van de variabele kosten in de
ziekenhuizen in beslag neemt.
De kosten van de schaalnadelen die met name bij de grote ziekenhuizen zijn gevonden,
bedragen ongeveer 5% van de variabele kosten. In de simulatievariant, die een voortzetting
van het proces van schaalvergroting weerspiegelt, worden de kleinste twintig ziekenhuizen
opgeheven, en worden de capaciteit en productie van deze ziekenhuizen over de overblijvende
ziekenhuizen verdeeld. Hierdoor zouden de kosten ongeveer 3% hoger komen te liggen
(430 miljoen gulden). Het terugdraaien van de schaalvergroting door capaciteit en productie
van de grootste naar de kleinere ziekenhuizen over te hevelen, maakt daarentegen gebruik van
de schaalvoordelen van kleine ziekenhuizen en vermindert de schaalnadelen van de grote
ziekenhuizen. Hierdoor kan 2,5% van de kosten worden bespaard (340 miljoen gulden).
Echter, door de schaal van ziekenhuizen aan te passen worden ook allerlei randvoorwaarden
gewijzigd, zoals de concurrentieverhoudingen. De kosten (of besparingen) die daaraan gerela-
teerd zijn, komen bij vorenstaande exercities niet in beeld. Zoals eerder werd aangegeven,
wordt door de niet-parametrische methode de schaalinefficiëntie enigszins overschat. Tevens
waren volgens de parametrische methode de schaaleffecten bijzonder klein. Wanneer
rekening gehouden wordt met foutenmarges, kan de hypothese van geen schaaleffecten ook
niet worden verworpen. Van voordelen via schaalopbrengsten moet dan ook niet veel worden
verwacht.
De omvang van het medisch onderzoek is, zoals ook in het vorenstaande bleek, een belang-
rijke determinant van de kosten. Daarom is ook gekeken naar de kosteneffecten van het
terugdringen van de omvang van onderzoek. Wanneer het onderzoek tot een minimum wordt
beperkt, kan er bijna 20% van de variabele kosten worden bespaard. Het concentreren van
onderzoek bij de grootste ziekenhuizen levert een kostenbesparing op van ruim 5% (730 mil-
joen gulden). Blijkbaar kost onderzoek in grote (veelal academische) ziekenhuizen minder
dan in de kleinere ziekenhuizen. In beide gevallen betreft het onrealistische varianten. Wel
geven zij een indicatie van het grote beslag van onderzoek en opleiding op de kosten.
Bovendien speelt de verdeling over de instellingen daarbij ook nog een belangrijke rol.
De kwaliteit van de zorg wordt in de analyses weergegeven aan de hand van de zogenoemde
samenstellingsprijzen, die de opleiding en ervaring van het personeel meten. Het verhogen
van deze kwaliteit heeft een negatief gevolg voor de efficiëntie en zal de kosten doen stijgen
met maximaal 9%. Wanneer de gemiddelde kwaliteit als minimumnorm wordt genomen,
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lopen de kosten met ongeveer 1% op. De ziekenhuizen zullen, als zij kwalitatief goede zorg
willen leveren, dus in zekere mate extra kosten moeten accepteren.

Institutionele kenmerken

De autonome ontwikkeling in de efficiëntie bedraagt volgens een simulatie op basis van de
niet-parametrische resultaten 0,4% tot 0,6% per jaar. De kosten zouden in 1995 dus 4% à 6%
hoger liggen wanneer het productieproces volgens de inzichten uit 1985 was ingericht, met
het bijbehorende efficiëntieniveau, dan bij de huidige stand van zaken (550 tot 950 miljoen
gulden).
De beheersvorm van de ziekenhuizen heeft een zwakke relatie met de efficiëntie. De meeste
ziekenhuizen maken deel uit van een stichting. Het omzetten van deze ziekenhuizen in een
andere beheersvorm zou de kosten met ongeveer 2% doen afnemen (250 miljoen gulden).
Omgekeerd zou het omzetten van de overige ziekenhuizen in stichtingen een kleine negatieve
invloed hebben op de variabele kosten.
Wijzigingen in de denominatie (confessioneel of niet-confessioneel) beïnvloeden de kosten
nauwelijks.
De concurrentie van ziekenhuizen, afgemeten aan het aantal ziekenhuizen in de regio,
verschilt tussen de verschillende ziekenhuizen. Wanneer verondersteld wordt dat de zieken-
huizen elkaar niet beconcurreren, zullen de kosten enkele procenten kunnen dalen. Hierbij is
dan geen rekening gehouden met het feit dat geringere concurrentie inhoudt dat er veel
ziekenhuizen moeten verdwijnen, wat een schaalvergroting tot gevolg heeft. Hierdoor wordt
het kostenvoordeel in ieder geval deels weer tenietgedaan.
Wanneer (alle) ziekenhuizen op organisatorisch gebied met een andere instelling gecombi-
neerd zouden zijn, zou een kostenbesparing van maximaal 2% (250 miljoen gulden) kunnen
worden bereikt. Het verbieden van dit soort samenwerking levert daarentegen nauwelijks
extra kosten op.
Uit de analyses bleek dat het FB-systeem de efficiëntie niet positief heeft beïnvloed. Een
simulatie waarbij de oude financieringssystematiek wordt aangehouden, zou in 1995 1% à 4%
aan variabele kosten besparen. Hierbij moet worden aangetekend dat de variabele die de
invoering van het FB-systeem weergeeft, wellicht ook de schaalvergroting voor een deel
weerspiegelt.

Proceskenmerken

Bij de simulaties die betrekking hebben op de proceskenmerken is onder meer gekeken naar
de mate van deeltijdwerk. Een grotere inzet van deeltijdpersoneel bij het verplegend en
medisch personeel, en juist een kleinere bij het overige personeel, kan een besparing
opleveren van 2% tot 4% op de variabele kosten. Deze besparingen ontstaan enerzijds doordat
deeltijdpersoneel relatief goedkoop is door verschillen in sociale premies, en anderzijds
doordat de overhead van het overige personeel zodanig is dat veel deeltijders de doelmatig-
heid verminderen. Het volledig afschaffen van deeltijdwerk zou overigens leiden tot ongeveer
1% tot 4% extra variabele kosten.
De bezetting van bedden, operatiekamers en verloskamers kan een forse invloed uitoefenen op
de kosten. Wanneer de finale productie als uitgangspunt wordt genomen, heeft met name een
lage bezetting van verloskamers een groot effect op de kosten. Immers, de verloskamers
moeten wel paraat worden gehouden, wat kosten met zich meebrengt zonder dat daar
productie tegenover staat. Bij de intermediaire productie zijn de gevolgen van verschillen in
bezettingsgraad groter. Met name bij een minimale bezetting van bedden kunnen de extra
kosten oplopen tot 15% (2 miljard gulden). Dit is het gevolg van het feit dat verpleegdagen en



449

bedden direct aan elkaar gerelateerd zijn. Wanneer bij een gegeven aantal verpleegdagen de
bezettingsgraad laag is, wordt een zeer groot deel van de beddencapaciteit niet gebruikt. In
mindere mate geldt dit ook voor operatiekamers, die direct met de klinische en poliklinische
productindicatoren te maken hebben. Bij de verloskamers is een tegenovergesteld effect
zichtbaar. Wanneer de bezetting van de verloskamers te hoog wordt (maximale bezetting),
nemen de kosten door logistieke problemen met ongeveer 1% toe.
Maatregelen om het ziekteverzuim te beperken hebben een beperkt effect op de kosten van de
ziekenhuizen. Wanneer het ziekteverzuim zo laag mogelijk wordt gehouden, wordt een
kostenbesparing van 1% op de variabele kosten bereikt ofwel een besparing van ongeveer
130 miljoen gulden. De meest realistische variant, waarbij het gemiddelde ziekteverzuim als
bovengrens wordt gehanteerd, zou ongeveer 50 miljoen gulden besparen, een winst van
minder dan 1%.
En een buitenpolikliniek levert weliswaar een grotere bereikbaarheid op, maar kost ook geld.
Het afschaffen van alle buitenpoliklinieken zou een besparing van 30 tot 70 miljoen gulden
kunnen opleveren.

11.2.11 Productiviteitsontwikkelingen in de tijd 

De uitkomsten van deze studie kunnen in een tijdsperspectief worden geplaatst en worden
vergeleken met productiviteitsstudies op mesoniveau. Dit zijn studies waarbij productivi-
teitsontwikkelingen worden vastgesteld op basis van landelijke totaalgegevens. In het recente
verleden hebben het NZi (Gezondheidszorg in Tel, GiT) en het SCP (Sociale en Culturele
Verkenningen, SCV) productiviteitscijfers op mesoniveau gepubliceerd over de ziekenhuis-
sector. 
De in deze publicaties en onderhavige studie geschetste productiviteitsontwikkelingen lopen
sterk uiteen. De groei in de arbeidsproductiviteit is volgens GiT (± 17%) veel hoger dan die in
deze studie (1%-11%). De arbeidsproductiviteitsontwikkeling volgens de SCV is vergelijkbaar
met die van GiT. Dit berust echter op toeval, omdat de gehanteerde definities volstrekt
verschillend zijn. Ook de totale productiviteitsontwikkeling is bij GiT (± 9%) groter dan in de
onderhavige studie. Afhankelijk van de benadering van productie is hier een toename van
circa 3% (finale productie) of een daling van 7% (intermediaire productie) geconstateerd. Ook
in de SCV wordt een daling van de productiviteit (5%) geconstateerd.
Bestudering van de gehanteerde methoden en definities laat dan ook grote verschillen zien.
Een eerste aspect is, zoals in vorenstaande al zichtbaar is, de keuze tussen een benadering via
finale of intermediaire productie. Het NZi houdt de intermediaire-productiebenadering aan,
terwijl de mesostudie van het SCP de finale productie als uitgangspunt neemt. Tevens wordt
de zorgzwaarte op geheel verschillende wijze verdisconteerd in de productie.
Andere belangrijke verschillen ontstaan door verschillen in de berekeningswijze van het
volume van de ingezette middelen. Zo worden bij berekening van de arbeidsproductiviteit in
GiT en SCV geen rekening gehouden met veranderingen in de samenstelling van personeel,
terwijl dat in de onderhavige studie wel gebeurt. Bij de berekening van de totale productiviteit
houdt de SCV hiermee weer wel rekening. Daarnaast wordt bij de berekening van het volume
van materiaal en kapitaal bij de SCV geen rekening gehouden met ziekenhuisspecifieke
prijsontwikkelingen. Met name voor kapitaal geeft dit grote verschillen te zien. In volgende
publicaties zal daarom een aanpassing plaatsvinden.

De conclusie op grond van het voorgaande moet zijn dat de verschillende gepubliceerde
productiviteitscijfers een verwarrend beeld te zien geven. De verschillen zijn substantieel en
niet louter tot nuanceringen terug te voeren, maar zijn grotendeels het gevolg van sterk
uiteenlopende concepten. Het is daarom van belang om te trachten enige uniformiteit in
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aanpak na te streven. In het navolgende wordt een voorstel gedaan om deze uniformiteit te
bewerkstelligen.
Bij de berekening van productiviteitscijfers verdient het meten van de productie via de finale
productie de voorkeur. Tevens dient bij de ingezette middelen rekening te worden gehouden
met samenstellingseffecten. Bij de bepaling van zowel het volume van de productie als de
ingezette middelen moet worden getracht een zo groot mogelijke differentiatie aan te brengen.
Hiermee wordt het meeste recht gedaan aan kwaliteitsaspecten in zowel de productie als de
ingezette middelen. Verder zou het publiceren van arbeidsproductiviteitscijfers achterwege
kunnen worden gelaten. Deze geven immers maar een zeer partieel beeld weer van hetgeen
zich in het productieproces afspeelt.

11.3 Conclusies

In de voorgaande paragraaf zijn de resultaten van de verschillende analyses beschreven. In
deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies die hieruit kunnen worden afgeleid, in een
beleidsmatig kader geplaatst.
Eén van de meest robuuste conclusies van de studie is dat de ziekenhuizen primair optreden
als kostenminimaliseerders. Dat wil zeggen dat zij trachten een gegeven productieniveau
tegen zo laag mogelijke kosten te behalen. Dit geldt zowel voor de situatie waarin de finale
productie (ziektegevallen) als uitgangspunt wordt gehanteerd als voor de situatie met de
intermediaire productie (verrichtingen en verpleegdagen). Hoewel de ziekenhuizen lijken te
reageren op de prijzen van de producten, doen zij dit niet op een wijze die aansluit bij de
hypothese van opbrengstmaximalisatie. Voorzover zij reageren op productprijzen doen zij dit
vanuit een kostenoogpunt.
De schaaleffecten voor de ziekenhuizen zijn zeer beperkt. De schaalvergroting die in de
afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, heeft dus geen grote kostengevolgen gehad. Voor de
academische ziekenhuizen gelden zelfs geringe schaalvoordelen, zowel bij de finale als bij de
intermediaire productie. Dit is te herleiden tot een relatief grotere inzet van kapitaal bij de
academische ziekenhuizen, waardoor uitbreiding van de productie relatief minder kosten met
zich meebrengt. Tevens blijkt dat de schaalnadelen bij het produceren van verrichtingen
enigszins worden gecompenseerd door het kiezen van een efficiëntere behandelwijze van de
patiënten. De specialisten compenseren zo een deel van de inefficiëntie van de ziekenhuizen.
De bijdrage van de specialisten is echter niet groot.
In de afgelopen jaren is er een forse kwaliteitsslag gemaakt in de ziekenhuissector. Verrich-
tingen worden steeds complexer door een ontwikkeling in de medische technologie, en
verpleegdagen worden steeds intensiever doordat de verpleegduur daalt. Er is echter bij de
behandeling van patiënten geen sprake van een technologische ontwikkeling, doordat de
negatieve ontwikkeling bij de verrichtingen wordt gecompenseerd door het hanteren van
efficiëntere behandelwijzen. Dit uit zich in minder verrichtingen per patiënt en met name in
een dalende verpleegduur. Ook hier spelen de specialisten dus weer een rol. De conclusie is
dat er geen sprake is van technologische ontwikkelingen. Dit geeft aan dat er geen basis is
voor het hanteren van efficiencykortingen voor de ziekenhuizen.
De inefficiënties bedragen gemiddeld 15% tot 20%. Hieruit mag echter zeker niet de conclu-
sie worden getrokken dat er grote doelmatigheidswinsten te behalen zijn. Slechts een deel van
de inefficiënties kan worden verklaard uit achtergrondkenmerken van de ziekenhuizen.
Daarnaast kunnen de overheid en het management van de ziekenhuizen niet alle achtergrond-
kenmerken beïnvloeden. 
Met name de samenstellingsprijs van personeel, die opleiding en ervaring ofwel kwaliteit
weerspiegelt, lijkt de efficiëntie sterk (negatief) te beïnvloeden. Hierop heeft het management
van een ziekenhuis slechts ten dele invloed, doordat personeel niet eenvoudig ontslagen kan
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worden en krapte op de arbeidsmarkt de keuze van nieuw personeel kan beperken. Daarnaast
zijn samenwerking met andere instellingen (positief), de mate van concurrentie (negatief), het
aantal aanstellingsuren van personeel (negatief), de bezettingsgraden van bedden en operatie-
kamers (positief) en het ziekteverzuim (negatief) belangrijke determinanten van de efficiëntie.
Mogelijkheden voor het management om doelmatigheidswinsten te behalen liggen met name
op het gebied van samenwerking met andere instellingen, ziekteverzuimbeleid, bezettings-
graden (door middel van capaciteitsplanning) en de voltijdfactoren van personeel.
Efficiëntiemaatregelen zoals het terugdringen van ziekteverzuim, het aangaan van samen-
werkingsverbanden en het in dienst nemen van meer deeltijders voor verplegend en medisch
personeel, zouden kunnen leiden tot een besparing van 500 à 700 miljoen gulden. Deze
bedragen kennen echter grote onzekerheidsmarges.
In het productieproces speelt het medisch onderzoek en de opleiding van specialisten en ander
personeel een belangrijke rol. Dit neemt een groot deel van de kosten in beslag. Dit geeft aan
dat bij een toename van het aantal ziektegevallen de kosten niet noodzakelijkerwijs evenredig
toenemen. Dit is nader uitgewerkt in een kijk op de toekomst. Wanneer de demografische
ontwikkelingen en de geconstateerde trend in het gebruik worden doorgetrokken naar 2005,
kan ten opzichte van 1995 een kostentoename van ongeveer 10% worden verwacht. Wanneer
echter ook met de trend in de omvang van onderzoek rekening wordt gehouden, kunnen de
kosten zelfs met ruim 20% toenemen. Het betreft hier een groei van de kosten in constante
prijzen. Daarnaast zullen de kosten nog groeien als gevolg van stijgende lonen. Voor een deel
zijn deze stijgingen al voorzien in de nieuwe CAO-afspraken. Daarnaast kan worden
verwacht dat de vergrijzing van het personeel nog zal toenemen. Dit leidt nog eens tot hogere
kosten. Door deze prijsstijgingen zullen ziekenhuizen tevens geneigd zijn substituties te
plegen om de inzet van personeel te beperken. Dit kan weleens op gespannen voet staan met
de behoefte aan 'meer handen aan het bed'.
Het doen van voorspellingen over bijvoorbeeld kosten op basis van trends uit het verleden is
een precaire bezigheid. Dit blijkt in deze studie uit vergelijking van een aantal eerdere
onderzoeken van het SCP en het NZi met de onderhavige studie. Door het hanteren van
verschillende maten voor productie, verdisconteringen van zorgzwaarte en berekeningswijzen,
variëren de in de verschillende studies gevonden ontwikkelingen in de productiviteit voor de
periode 1985-1995 tussen een daling van 7% en een stijging van 9%.

11.4 Kanttekeningen 

11.4.1 Ziekenhuizen en zorg

De analyses in deze studie hebben twee belangrijke beperkingen. 
In de eerste plaats betreft het hier een louter financieel-economische analyse. Allerlei andere
overwegingen van meer kwalitatieve aard komen in de cijfermatige analyses niet aan bod. Zo
komen bijvoorbeeld verschillen tussen ziekenhuizen met betrekking tot de wachtlijsten,
wachttijden en bejegening van patiënten niet aan de orde. Ook regelingen met betrekking tot
bezoekuren, vrijwilligerswerk, activiteitenprogramma's, de bewegingsvrijheid van patiënten
en de sfeer in het algemeen komen hier niet aan bod. Al dit soort sociale en kwalitatieve
componenten hebben in veel gevallen wel degelijk iets te maken met de inzet van middelen.
Buiten beschouwing blijft dus ook het effect van de grootte van een ziekenhuis op eerder-
genoemde begrippen, zoals bezoekuren, leefklimaat, privacy en dergelijke. Maatschappelijke
opvattingen over de kwalitatieve normen waaraan een ziekenhuis moet voldoen, zijn in de
praktijk dikwijls van meer betekenis bij de besluitvorming dan overwegingen van efficiëntie.
Ook zaken als verbetering van de gezondheid zijn niet als kwaliteitsindicatoren in de analyses
opgenomen. Dit soort zaken zijn zeer moeilijk te kwantificeren.
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In de tweede plaats vormen de ziekenhuizen slechts een deel van de totale zorgsector.
Verzorgingshuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, huisartsen en fysiotherapeuten zijn
andere belangrijke voorzieningen in het totaal van zorg. Uitspraken over (in)efficiënties van
ziekenhuizen zeggen niets over (in)efficiënties in een breder kader van de zorg. Wellicht is
een deel van de ziekenhuispatiënten ook goed te behandelen of op te vangen in een (combi-
natie van) de andere voorzieningen, of is in sommige situaties opvang in een ziekenhuis te
prefereren boven opvang in andere voorzieningen. Het in gang gezette substitutiebeleid is met
name gericht op dit soort keuzes. Voor een financieel-economische afweging op het gehele
terrein van de zorg zouden ook de andere voorzieningen op soortgelijke wijze dienen te
worden geanalyseerd. Bepaalde medische ingrepen zouden ook door de huisarts kunnen
worden gedaan of een deel van de verpleging, bijvoorbeeld na een operatie, zou plaats kunnen
hebben in een verpleeghuis. Dikwijls verblijven patiënten nu in een ziekenhuis, terwijl zij in
een verpleeghuis zouden moeten worden opgenomen (verkeerde-bedproblematiek). 

De vraag is derhalve wat de relevantie is van dit soort analyses, gezien de vorenstaande
beperkingen. Naast allerlei maatschappelijke opvattingen en sociale overwegingen, blijven
kostenvraagstukken van grote betekenis. Met name in de komende jaren, waarin het beroep op
ziekenhuiszorg door demografische ontwikkelingen nog verder zal toenemen, is het van groot
belang kennis te hebben over de relatie tussen productie en ingezette middelen. De meest voor
de hand liggende vraag is hoeveel extra middelen er nodig zijn om in deze extra behoefte te
voorzien. Een afgeleide vraag hiervan is wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van de
dienstverlening, indien deze extra middelen niet (geheel) beschikbaar zijn.
Van groot belang is ook te weten in welke mate de kosten per ziektegeval zullen stijgen door
een toename van de gemiddelde zorgzwaarte.
Daarnaast geeft inzicht in de productiestructuur aan hoe de beschikbare middelen tussen de
ziekenhuizen moeten worden verdeeld. Sommige ziekenhuizen hebben patiënten die gemid-
deld minder kosten dan patiënten in andere ziekenhuizen. In de huidige situatie krijgen beide
ziekenhuizen bij gelijke overige kenmerken een even groot budget toegewezen. Een recht-
vaardiger verdeling van de beschikbare middelen, bijvoorbeeld door een systeem van
output-pricing (vergoeding per type ziektegeval), is wellicht geschikter, omdat dan wel
rekening wordt gehouden met de samenstelling van de patiëntenpopulatie. De pricing kan
worden vastgesteld op basis van resultaten van analyses van de productiestructuur.

11.4.2 Methodische problemen

Publieke voorzieningen zijn niet te vergelijken met bedrijven die goederen produceren. Dit is
een punt van kritiek dat in het algemeen wordt aangetroffen bij productiviteitsonderzoek van
bedrijven met een dienstverlenend karakter, zeker daar waar het gaat om publieke
voorzieningen. De essentie van de kritiek richt zich dan meestal op de definiëring van de
productie.2

De meting van de productie van ziekenhuizen is beslist niet zonder problemen. Belangrijk is
de invalshoek die wordt gekozen. De keuze voor meting van de productie met finale of
intermediaire productie heeft duidelijk gevolgen voor de conclusies. 
Ook de mate van differentiatie in producten is van groot belang. De grote heterogeniteit van
de productie van een ziekenhuis maakt een grote differentiatie noodzakelijk. De verschillende
effecten van al deze producten op de kosten worden dan wel steeds moeilijker in kaart te
brengen. Weging vooraf van sommige producten is daarom onvermijdelijk. 
Naast de zorgzwaarte draagt ook de kwaliteit van de dienstverlening bij aan de productie.
Hier dient zich een duidelijke normatieve kwestie aan. Als er dan al enige consensus is over
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de kwaliteitsaspecten van dienstverlening die tot de productie moeten worden gerekend, dan
valt nog te bezien of deze meetbaar zijn. 
Niet alleen de behandeling van patiënten, maar ook onderzoek blijkt een belangrijk product
van de ziekenhuisproductie te zijn. In deze studie werd onderzoek gerelateerd aan de tijd die
specialisten niet besteden aan patiënten. Onderzoek werd dus op een indirecte wijze gemeten.
Hierdoor bevat de variabele onderzoek ook andere aspecten van het werk van een specialist,
zoals het bijhouden van vakkennis (literatuur, congressen enz.) en het opleiden en begeleiden
van specialisten in opleiding. Voor een deel bevat deze variabele wellicht ook nog extra zorg
voor patiënten. Rechtstreekse meting van onderzoek zou dus de voorkeur hebben, maar ook
hier doen zich dan weer problemen voor met betrekking tot de meting van de kwaliteit van
het onderzoek.

De prijzen van de ingezette middelen zijn van wezenlijke betekenis in de analyse van de
productiestructuur. Hiermee kan immers het economische gedrag van een ziekenhuis worden
gepostuleerd. Een correcte meting van de prijzen van de ingezette middelen en producten is
daarom van groot belang. In de analyses in deze studie is het ziekenhuis in verschillende
hoedanigheden opgevoerd, onder andere als kostenminimaliseerder, maar ook als opbrengst-
maximaliseerder. De reactie van een ziekenhuis op veranderingen in de prijzen van de
ingezette middelen of de producten maakt het mogelijk om iets te zeggen over die hoedanig-
heid. Het is maar de vraag of deze prijzen altijd adequaat zijn gemeten.
In ons kleine land, waarin veel zaken zijn vastgelegd in bijvoorbeeld collectieve arbeids-
overeenkomsten, is er slechts in beperkte mate sprake van verschillen in prijzen van ingezette
middelen tussen regio's. Wel kunnen er van jaar op jaar relatieve prijsveranderingen optreden.
Het is dan de vraag of de prijzen nog wel steeds dezelfde lading dekken. In sommige gevallen
treedt er een duidelijke verbetering op in de kwaliteit van een ingezet middel. Zo neemt
bijvoorbeeld de kwaliteit van het verplegend personeel, in termen van opleiding en ervaring,
steeds verder toe. Het gaat hier niet om een keuze op basis van louter economische
overwegingen, maar eerder op basis van veranderende kwaliteitseisen ten aanzien van de
dienstverlening. Dit soort veranderende opvattingen zijn moeilijk in een economisch model
vast te leggen. Bovendien zijn het ontwikkelingen die niet geëxpliciteerd zijn in beleid.
De hier gehanteerde productprijzen zijn voor een groot deel geconstrueerd. Ziekenhuizen
hebben immers geen mogelijkheid om een bepaalde prijs voor een behandeling of verrichting
te vragen. De tarieven voor verrichtingen zijn weliswaar vastgesteld, maar hebben geen
directe relatie met de opbrengst (het budget) van een ziekenhuis. Het budget is immers van
tevoren vastgesteld. Als een ziekenhuis via de tarieven meer opbrengst genereert dan volgens
het budget toegestaan is, dan vindt er het volgende jaar een correctie plaats. De budget-
parameters kunnen ook geen dienst doen als productprijzen, omdat deze maar voor een
beperkt deel van de verrichtingen gelden. Bovendien geldt ook hier dat opvoering van de
productie niet tot meer opbrengst leidt. De hier geconstrueerde productprijzen kennen daarom
hun beperkingen. De vraag is dan ook gewettigd of de conclusies ten aanzien van de
opbrengstmaximalisatie niet een gevolg zijn van het hanteren van onjuiste productprijzen. 

De rol van de specialisten is in deze studie op een indirecte manier verdisconteerd, namelijk
via de confrontatie tussen de modellen met finale en intermediaire productie. Het verdient ook
aanbeveling om de rol van de specialisten in een ziekenhuis nog explicieter te maken, door de
productiestructuur van de specialisten zelf in beeld te brengen.
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11.4.3 Gegevensproblemen

Naast de beschreven methodische problemen brengt ook de gegevensverzameling de nodige
problemen met zich mee. Allereerst zijn er enkele problemen op het gebied van de beschik-
baarheid van gegevens. Wanneer een indeling van de patiënten in diagnosegroepen
beschikbaar zou zijn, zou een beter beeld van het productieproces gegeven kunnen worden.
Deze gegevens worden weliswaar verzameld, maar worden uit privacyoverwegingen niet
beschikbaar gesteld voor onderzoek.
Aangezien de zorgsector nogal in beweging is, worden onderzoekers van de sector tamelijk
veel geconfronteerd met wijzigingen in de registratie of financieringsregelingen. Zo zijn de
enquêteformulieren voor de ziekenhuizen regelmatig gewijzigd. De definities van bijvoorbeeld
kostengroepen zijn niet zonder meer door de jaren heen vergelijkbaar. Toewijzing aan de in
de analyses onderscheiden kostenvariabelen is daardoor soms niet eenvoudig. Ook het
wijzigen van financieringssystemen kan zijn weerslag hebben op de registratie van verschil-
lende gegevens en dus op de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid daarvan. Dit bleek met
name bij eerste polibezoeken een rol te hebben gepeeld. Andere belangrijke wijzigingen in de
registratie deden zich onder meer voor bij de indeling in operaties. Verder waren er nauwe-
lijks adequate gegevens over de vermogenspositie van ziekenhuizen. 
In de analyses werd de belangrijke rol van onderzoek zichtbaar gemaakt. Onderzoek werd op
een indirecte manier gemeten, namelijk via de niet aan patiënten gerelateerde arbeidstijd van
specialisten. De onderzoeksvariabele bevat hierdoor ook nog elementen van opleiding,
zelfstudie en dergelijke. Het zou aanbeveling verdienen om onderzoek in ziekenhuizen
rechtstreeks te meten. Het verdient aanbeveling om bijvoorbeeld cijfers van Zorgonderzoek
Nederland, de Ziekenfondsraad, medisch-ethische commissies en dergelijke, systematisch op
een rij te zetten om een beter inzicht hierin te verkrijgen.
In de gegevens is geen informatie opgenomen over de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwil-
ligers kunnen het personeel veel werk uit handen nemen, hetgeen niet in de analyses is
opgenomen. Bekend is alleen dat vrijwel alle ziekenhuizen met vrijwilligers te maken hebben,
maar de omvang van deze hulp is onbekend.

11.5 Nader onderzoek

De meting van de productie is cruciaal in dit type onderzoek. In deze studie is zo veel
mogelijk recht gedaan aan de heterogeniteit van de productie van een ziekenhuis, maar
dikwijls moest via benaderingen de zorgzwaarte in beeld worden gebracht. Het gebruik van
diagnosegroepen had de resultaten nog aansprekender kunnen maken. 
Aan de kwaliteit van dienstverlening kon bijna geen aandacht worden geschonken. Impliciet
werd verondersteld dat iedere patiënt in ieder willekeurig ziekenhuis die behandeling krijgt
die gezien zijn diagnose noodzakelijk is. Met andere woorden, er werd verondersteld dat het
gezondheidseffect in ieder ziekenhuis hetzelfde is. Uit de gesprekken en interviews met
mensen uit de ziekenhuissector blijkt dat dit bij een aantal ziektegevallen geen houdbare
veronderstelling is. Kwaliteitsmeting zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan meer
inzicht in de productiestructuur. 
Een andere vorm van kwaliteit, namelijk de beleving van de patiënt, kwam evenmin in de
analyses aan bod. Ook hier zou aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een beter inzicht.
Het systeem van certificering, zoals dat nu wordt opgezet, zou hier een bijdrage aan kunnen
leveren. 
Zoals eerder werd aangegeven, zou ook de rol van specialisten nog wat explicieter gemaakt
kunnen worden. Eén mogelijkheid is om bijvoorbeeld intermediaire producten van zieken-
huizen rechtstreeks in verband te brengen met finale productie. Ook zou per specialisme
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Een dagopname is een opname die minder dan 24 uur duurt. Deze worden niet als 'gewone' opname meegerekend.1

Dikwijls maakt men dan ook nog de fout productie en effecten met elkaar te verwarren. Een maatregel (product) kan2

bijvoorbeeld wel op de juiste manier zijn uitgevoerd, maar niet het gewenste effect bereiken.

kunnen worden nagegaan wat de relatie is tussen ziektegevallen en het aantal specialisten.
Hierdoor ontstaat een beeld van de inzet van specialisten voor de verschillende typen
patiënten.

Noten
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11 Summary and conclusions 

11.1 Introduction

This chapter summarises the main results of the study. Following a description of the current
position, an indication is given of the extent to which the findings of the study add to the
present knowledge of the topic studied. A few policy applications based on the study are also
discussed. The findings of the study are placed in perspective and the chapter examines ways
in which the study could be improved and extended in the future.
Section 11.2 presents a summary of each individual chapter. This is supplemented by section
11.3, which sets out the main conclusions. Section 11.4 contains some critical notes on the
study. Section 11.5 sums up possible research activities for the future.

11.2 Summary

11.2.1 Aim of study

This study was designed to provide knowledge and insights concerning the production
structure of general and teaching hospitals in the Netherlands. An illustration is also given of
how government policy actions and operational changes made by hospital managements based
on this knowledge can increase the efficiency of the sector. The insights obtained can also be
useful in refining the relationship between production and use of resources required for
forecasting costs.

The term 'production structure' refers to the system of relationships between production and
the use of resources. Issues examined include the relationship between scale of production and
volume of resources used (scale effects), questions relating to autonomous developments in
productivity over time (technological development), the economic behaviour of hospitals and
the relationship between background and process characteristics on the one hand and various
inefficiencies on the other.
 
Production structure has both a spatial and a temporal element. The spatial aspect refers to
differences between individual hospitals, with the scale and composition of the production
being the central focus. The main factors affecting production are differences in the
composition of the patient population, the severity of the disorders to be treated, the
complexity of procedures and the quality of the care. The temporal aspect refers to the
changing picture of the hospital sector as a whole over time. Technological developments,
prices of resources, constraints and government preferences are relevant factors here, with the
most important aspects being admission of capacities, size of budgets, level of budget
parameters, pay structure of specialists, etc.

Cross-sectional hospital data can be used to examine the spatial aspects of the production
structure. The data used in this study were drawn from eleven databases containing cross-
sectional data on individual general and teaching hospitals in the period 1985-1995. The
temporal aspect of the production structure was examined by 'joining together' these eleven
databases. This creates a cross-section of hospitals, and one which moreover reveals a great
variation in those variables which are constant in a cross-section.
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Knowledge of the production structure is necessary when estimating the use of resources. The
Social and Cultural Planning Office (SCP) has been making estimates of this sort with some
regularity over the last 15 years for a range of provisions in the public sector. To date these
estimates have been based on an assumed constant relationship between the estimated
consumption (= production) and the use of resources. In other words, no allowance has been
made for things such as scale effects, technological and other relevant developments. For
example, forecasts of hospital production used only the number of patient days and
admissions; developments in the composition of the patient population and the quality of
service were not considered, but were assumed to be constant. Incorporating effects of this
nature into the forecasts could be a considerable improvement, perhaps preventing, for
example, the growth of budgets from getting out of step with the growth of costs. The
development of budgets may keep track with the scale of production (number of patient days
and admissions), but not with developments in the severity of disorders. A fall in the quality
of service is then the result. The newest type of forecasts incorporate assumptions on the
economic behaviour of hospitals; knowledge about the production structure provides greater
insight into this topic. In addition, an insight into the production structure can provide
indications for the more efficient use of resources. This results in higher production for an
unchanged use of resources, or the same level of production for a lower use of resources. For
example, the production structure can provide an indication of the cost merits of achieving an
increase or reduction in scale. Recommendations can also be made about the production
process itself with a view to improving efficiency. This technique is today known as
benchmarking.

SCP has produced several publications in recent years on the efficiency of various provisions
(see e.g. Goudriaan et al. 1989a; Van Tulder and Spapens 1990; Blank et al. 1990; Blank
1993; Van Tulder 1994; Blank and Eggink 1996).

11.2.2 Developments over time

Much changed in the hospital sector in the period 1980-1995. In addition to demographic
changes, policy insights regarding hospital care have also evolved. Chapter 2 discusses these
developments extensively; the main points are recapped here. 

The period 1980-1995 was one of population growth and ageing in the Netherlands. Both
trends had an impact on the required hospital capacity: more and more people require hospital
care, and elderly people require more care than younger people.
The number of hospitals and hospital beds is declining over time. An extensive process of
mergers has however increased average hospital size, measured in numbers of beds. On
balance, the bed capacity in relation to the size of the population has declined, but the number
of specialists per head of the population has actually increased.
Measured by the number of admissions, the production of hospitals has remained roughly the
same. However, if the production is measured by the number of patient days, we see a fall
throughout the period. There are around 30 different specialisms, each showing a different
trend in patient numbers, length of stay etc.; it would be going beyond the scope of this study,
however, to examine these differences in detail. Not only has the length of stay per patient
declined, but patients are also often treated on a day care basis or as outpatients.  The1

repetition factor - the number of repeat visit in relation to the number of first-time outpatient
visits - has also fallen over time. Nonetheless, there has been a marked increase in outpatient
production. The number of day care patients also increased strongly over the period studied.
At the start of the eighties the number of day care patients was very modest. When examining
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intermediate production of hospitals, procedures such as operations and examinations are also
studied. The total number of weighted procedures has increased sharply over time. 
Hospital-based and research training form an important product, but one for which the
statistics contain few data. The present study reveals a strong increase in the scale of this
aspect of production, an indication of a strong development in medical technology. This in
turn has allowed a reduction in the length of stay, though the intensity of the patient days has
increased. Moreover, the procedures administered in hospitals have become more complex.
Patients for whom no further procedure was possible in the past can now continue to receive
procedure thanks to sometimes expensive equipment, medication or surgery. This points to a
large step forward in quality in recent years.
The shift from inpatient to outpatient care was highlighted earlier. Yet this is not an
indication of falling care need of patients; on the contrary, the care need is increasing steadily.
Indications for this include the growing number of advanced care procedures per admission,
as well as the falling number of patients per specialist. The latter is an indication that
specialists are having to devote an increasing amount of time to each patient. 

These changes in the quality and quantity of hospital production also have an impact on the
use of resources and associated costs. At the same time the sector has faced rising prices, with
an average increase of more than 60% over 15 years (1980-1995). The rising price of capital
is the main cause of this increase. The use personnel and material supplies both increased
during the 15-year period (+5% and +60%, respectively), whereas the use of capital fell
(-5%). Personnel account for the lion's share of the costs, swallowing up around 60% of the
total. Capital (accommodation, etc.) and material supplies account for roughly 15% and 25%,
respectively, of the total costs.

In this study, personnel were divided into nursing, paramedical and other personnel. The
share of paramedical personnel - which includes therapeutic personnel, for example - has
grown, whereas the share of the two other groups has fallen. The total deployment of
personnel remained roughly unchanged over the period as a whole.
Several different reimbursement schemes were in force during the period covered in this
study. Until 1983 a system of 'output funding' was in use, in which all costs incurred were
reimbursed. To keep costs under control, this system was converted in phases to a budgeting
system 'FB system' - 'functional budgeting'. In consultation with medical insurers, figures are
set for the production volume of admissions, patient days, day care patients, first-time
outpatient visits and a number of special procedures and the variable constituent of the budget
of hospitals is fixed. 
In addition, the budget contains an availability component ('adherence' or potential patient
volume) and a capacity component (beds and specialist places). The capital costs are fully
reimbursed. The transition from output funding to the FB system was effected in two stages.
In 1983 and 1984 the budgets were frozen at their 1982 levels (historical budgeting); and
from 1985 to 1987 the new budgeting system was partly introduced, mainly for ward
personnel and the administration and civil services (the 'Bredero' system).

11.2.3 Theory of producer behaviour

Chapter 3 examines the theory of production and costs. First there is an explanation of
concepts such as production and costs function, marginal product, marginal costs, marginal
substitution rate, scale effects and various forms of inefficiency. These concepts enable the
production structure to be characterised.
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A good deal of attention is also devoted to the economic behaviour of producers. A range of
assumptions regarding this behaviour lead to a variety of economic models. For example, a
distinction is drawn between the objectives of institutions: maximising revenue or minimising
costs (or perhaps both). The economic constraints are also taken into account. In some
situations the production or revenues are given; in other cases the resources used or the level
of costs determine the economic constraints. Moreover, public-sector institutions often adopt
related but 'deviating' principles. Sometimes they seek to minimise costs, but at the same time
show a systematic preference, based on considerations of quality, for the use of a certain
resource - for example, 'more hands per bed'. We then speak of an input preference or quality
adjustment. 

11.2.4 Economic theory of hospitals

Hospitals occupy a special position in the theory. They have two specific characteristics,
which means the usual economic theories and models cannot be applied without modification.
These characteristics are the great heterogeneity of the production and the special role played
by medical specialists in a hospital.

To begin with there is a conceptual problem. The literature contains two views on what
should count as production. According to one view, a hospital is a medically integrated
enterprise, which attempts to make sick patients healthy again or offer them a better quality of
life. This viewpoint sees the number of patients treated as the production of a hospital.
Treated patients can then be further subdivided in all sorts of ways on the basis of the severity
of their disorders (diagnoses). 
According to the second view, a hospital is no more than a facilities enterprise serving the
needs of medical specialists. A hospital provides care to admitted patients (hotel function) and
provides a range of procedures such as radiodiagnostic, functional and laboratory
examinations. In this view, the production of a hospital thus consists in the number of patient
days, X-rays, laboratory analyses, physiotherapy sessions, etc. Here again, a far-reaching
differentiation can be applied to the products.
This study elaborates both approaches further. 

A hospital can be seen as a coalition of 'actors', comprising management (and, possibly,
administration board), specialists and nursing and other personnel. In addition to the general
care of patients, each group also has its own (economic) goals. The management, for example,
has a strong focus on a solid financial operation, specialists on their income and nursing
personnel on things such as job security. These goals sometimes run in parallel, and
sometimes they conflict. The 'total' utility function of a hospital should therefore be seen as
the sum of the different goals of the various actors. It is interesting to consider the relative
influence of each of the actors on this utility function. For example, it is concluded that
specialists have an influence primarily on the number of procedures and patient days: they are
after all the ones who determine what kind of procedure patients should receive. The
management has more say in the organisational aspects of the production process, such as the
size and quality of the nursing and other personnel. The goals of the different actors are
determined partly by the institutional context; the economic behaviour of specialists, for
example, varies according to whether or not they are on the payroll of the hospital. The
method of funding can also be important. The interplay of aspects of this sort is described in
Chapter 4 in a theoretical treatise (see Breyer and Zweifel 1992). This theoretical model offers
an interesting framework for the interpretation of the empirical findings. 
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11.2.5 Available data

This study drew on a series of databases containing cross-sectional data on individual
hospitals for the period 1985 to 1995 inclusive. Specifically, the data sources used were as
follows:
- the Annual Hospital Survey for the years 1985-1995 (NZi);
- the Hospital Personneling Survey for the years 1985-1995 (NZi);
- the Hospital Financial Statistics Survey for the years 1985-1995 (NZi);
- the Hospital Capital Investments Survey for the years 1985-1995 (NZi);
- the guidelines of the Central Council for Health Care Charges (COTG) relating to the

parameter values of the Functional Budgeting for the years 1985-1995;

The data from these sources can be broadly divided into the categories 'production', 'use of
resources' and 'other characteristics'. The production data contain quantitative information
such as number of admissions, patient days, day care patients, outpatient visits and specialist
procedures, broken down into a large number of categories. In addition the surveys also
contain qualitative data on things such as care need. These data show the distribution of
patients (admissions, patient days, etc.) across the various specialisms and the number of
advanced clinical care procedures (operations). A 'case mix index' is also constructed which
partially measures the average care need of hospital patients, based on the degree of
specialisation of each hospital.
Alongside these data on the quantity of production, the database also includes product prices.
A product price has been constructed for each group of patients, based on the parameter
values drawn from the reimbursement scheme applying in Dutch hospitals (see § 11.2.2).
These parameter values reflect the revenu on first-time outpatient visits, admissions and
patient days. Based on the length of stay per patient, a product price is then constructed. By
relating the various procedures to the patients, the parameter values are also used to calculate
'product prices' per procedure.
A not insignificant product of hospitals is research and training. The scale of this product
cannot be derived directly from the data, but is defined as the time that specialists do not
spend on the procedure of patients. 

The use of the resources personnel, material supplies and capital are described on the basis of
quantities and prices. Personnel are subdivided into nursing personnel, paramedical personnel
and other personnel. As there is no good criterion for measuring the quantity of material
supplies, it was decided to construct a price index figure per hospital. The quantity of material
supplies is then derived from the material costs and the constructed price. The amount of
capital is not known for all hospitals in the database, and the missing data were approximated
using econometric techniques. Capital is measured using an index of beds, operating theatres,
X-ray theatres and delivery rooms.
The other characteristics of hospitals comprise information on the market and institutional
structure. For example, there are measures for the competition, the type of hospital (general or
teaching), its denomination and form of management. The data also include information on
the prevailing reimbursement scheme and on participation in mergers and alliances with
other care institutions, such as residential homes or nursing homes. There is also information
on the operational characteristics of the hospitals, such as the extent of outsourcing of
services, the number of training places, the number of specialists that are on the payroll of the
hospital or selfemployed and the size of the institution's capital reserves. 
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The data were studied and processed for each institution, as described in Chapter 5. The
selection of data on the institutions which could be used in the analysis produced a dataset of
1,299 hospitals (1,215 general and 84 teaching hospitals) over the period 1985-1995. This is
referred to henceforth as the SCP analysis dataset. Individual hospitals can appear more than
once in the dataset. The SCP analysis dataset can be seen as a representative reflection of the
hospital sector as a whole.

11.2.6 Measurement of production and global characteristics of production structure

Production is generally measured using physical criteria: the number of units of the various
products which are produced per unit of time. Reference is also often made to the quality of a
product. The production of hospitals is measured here in two ways: via final and intermediate
production, i.e. via the number of treated cases or via the number of procedures and patient
days. 
Final production refers to the number of treated cases. One unit product - one treated case -
thus comprises the total procedure of one patient, with all that entails, including diagnosis,
surgery, medication, nursing, etc. The number of cases is measured here on the basis of the
number of discharged patients (including the number of outpatient deliveries) and the number
of day care patients. The remaining outpatient production proves to have such a small effect
on the costs that these can safely be left out of the analyses. This quantitative measure of
production is supplemented by components that reflect the care need and the quality of care.
These components are often difficult to pin down, owing to insufficient and incomplete data,
as well as their diffuse nature. This study measures care need using a case mix index which
reflects the degree of specialisation of a hospital, plus an index which measures the degree of
medical technology on the basis of the number of advanced clinical operations per admission.
The discharged patients were also divided into five groups which resemble each other in
terms of length of stay and COTG weighting. This reflects the differences in care need
between the various specialisms. Finally, research and training are an important product of
hospitals. These were operationalised by estimating the amount of time that specialists do not
spend on patients.
Intermediate production comprises procedures, patient days and research and training. The
patient days are subdivided into 'ordinary' patient days, patient days spent in intensive care
(IC), psychiatric ward patient days, and patient days spent on paediatric wards, to enable
differences in care need between patients to be measured. Only the care component of patient
days and day care patients is included under patient days, and not (as is the case for day care
patients in the final production approach) the associated procedures. According to the
classification devised by Wiggers et al. (1994; 47-48), procedures consist of the (weighted)
number of laboratory, functional and isotope analyses, radiodiagnostic therapies,
haemodyalyses, heart catheterisations and PCTA procedures, (weighted) operations and
advanced clinical operations. 

Personnel, material supplies and capital are included under resources used. These are
expressed in the 'consumed' quantities per unit of time. Further subdivisions are often possible
within these categories; an obvious one is to split hospital personnel into nursing, paramedical
and other personnel. 

A distinction is sometimes made between variable and fixed, both for the production and the
use of resources. Certain resources or production are described as variable if the hospital is
able to influence their scale in the short run. Fixed production or resources can only be
modified gradually in the long run. The input of capital into buildings and medical equipment
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is a given for hospitals, and is therefore regarded as a fixed use of resources. On the
production side, it may be that all products are a given for the hospital, both in terms of
treated cases and in terms of procedures performed. In the long run, hospitals do have the
ability to focus on specific illnesses or on intermediate products by making changes to the
capacity, for example through approval of specialist posts. However, hospitals may also have
the ability to influence production in the short term or to apply a form of patient selection.
This is one of the main questions on which this study focuses.
The analyses mainly cover the variable costs and revenues, or the costs and revenues
associated with the variable use of resources and production. The prices of the resources used
(or the products, respectively) play a role in the analyses of the variable resources (products);
for the fixed resources (products) it is the quantity which is included.
In addition to these characteristics of production and use of resources, the analyses also
incorporate a large number of background characteristics to enable differences in economic
efficiency between hospitals to be explained. These background characteristics are divided
into three groups, namely production characteristics, characteristics of institutions and the
market and process characteristics. The production characteristics relate to the quality of the
service and the (average) care need in the hospital. The institutional characteristics are
characteristics over which the hospital has no control, such as the denomination, management
structure and competitive relationships. The management of a hospital does generally have an
influence on the process characteristics, which include aspects such as bed occupancy rate,
operating theatre utilisation rate, the degree of part-time working and the level of sickness
absenteeism. 

The relationship between the production of a hospital on the one hand and the use of
resources on the other is termed the productivity. The labour productivity relates the volume
of production to the personneling level; the total productivity relates the volume of the
production to the volume of resources used. Simple calculations initially indicate that, if the
final production approach is used, both labour productivity and total productivity increase
over time. If however the intermediate production approach is adopted, the increase in the
total productivity turns into a decline; the labour productivity still increases on the whole, but
to a lesser extent than in the final production approach. Another striking difference is an
initial decline in both labour productivity and total productivity when adopting the
intermediate production approach, which is not apparent in the final production approach.
The analyses in this study were aimed among other things at pinning down these relationships
more specifically.

11.2.7 Model descriptions of the production structure

Chapter 7 describes the models used in the empirical analysis. In selecting the models, the
theory of producer behaviour (Chapter 3) was taken into account as far as possible, as was the
economic theory of hospitals (Chapter 4). The models were distinguished on the basis of:
- the method of production measurement (the distinction between final and intermediate

production)
- the economic context (economic behaviour and constraints)
- mathematical formulation (degree of a priori restrictions).

Models were estimated in which the production is measured on the basis of the number of
cases treated (final production) and models in which the number of procedures and patient
days (intermediate production) are taken as the criteria. Both models reflect different aspects
of the production structure. Comparison of the results of the two models is intended primarily
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to provide an insight into the effects of the method of patient procedure on the production
structure. To some extent, therefore, this can help portray the actions of specialists.
Several models with a different economic context are included, which bring together different
behavioural hypotheses and economic constraints. The behavioural hypotheses relate to
minimisation of costs and maximisation of revenues; the economic constraints relate to the
production (or revenue) or the resources used (or costs). Testing the outcomes against certain
theoretical requirements and comparing them with each other makes clear which economic
context is most appropriate for the Dutch situation. Models are also discussed which entail a
minor deviation from the usual assumptions and constraints. For example, a model is
discussed in which hospitals display a degree of optimising behaviour, but do not rigidly seek
minimisation of costs. These hospitals may for example have a preference for the use of a
given resource, such as nursing personnel. These are 'quality adjustment' models.
Every empirical model has a certain mathematical form. There are many possibilities for this,
and Chapter 7 opts for the 'transcendental logarithmic' (translog) form for the parametric
analyses. This is a highly flexible form in which all kinds of properties are not imposed on the
production structure in advance. It is a form with large numbers of parameters and is thus
only suitable where large number of observations are available. For the non-parametric
models, it is not necessary to make any advance assumptions regarding the mathematical
form.

The foregoing leads to eight models for assessment. They are the combinations of models with
a different measurement of production (two) and a different economic context (four). All
parametric models make use of the translog specification mentioned earlier. At some points,
however, reference can also be made to quality adaptation models. As this technique cannot
be used in all models, and the models are therefore no longer mutually comparable, they were
left out of consideration in the first instance. This technique was however ultimately used in
the cost model. 

11.2.8 Empirical results of parametric method

Chapter 8 contains the results of the estimates from the parametric analyses based on the
empirical models discussed in Chapter 7. The following conclusions can be drawn from this.

Economic behaviour and model selection

The models based on variable costs enjoy a clear preference over the models which take
variable revenues as the starting point. It can be deduced from this that hospitals operate as
cost minimisers. In other words, they adapt the composition of the resources they use to the
prices of those resources. Both the costs model with given production and the costs model
with given revenues prove adequate. Hospitals thus prove also to respond to product prices in
determining the structure of their production. As the product price for a certain treated case
increases, for example due to a change in one of the budget parameters, its production falls.
The same revenue can then be achieved with a lower production, leading to a reduction in
variable costs. Hospitals thus keep a tight rein on the purse strings, including as regards the
composition of their production. Nevertheless, the cost function in the case of a given
production appears to match hospital behaviour more closely than the cost function in a given
revenue. In the final production approach, this conclusion is drawn on the basis of strange
effects in the price of day care patients, and in the case of intermediate production on the basis
of an implausible low scale elasticity. 
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The revenue based models show that hospitals do not seek to maximise revenue. A higher
product price for a treated case does not lead to a higher production of these cases. This shows
that the hypothesis that agreed production levels are exceeded in order to bolster positions in
negotiations on new (higher) budgets must be rejected. The above conclusion that the cost
minimisation model for a given production matches hospital behaviour most closely, applies
for both for the final production and the intermediate production approach. 
Models such as these can also incorporate teaching hospitals. These prove not to vary so much
from general hospitals that their inclusion distorts the model. Ultimately, in both the final and
the intermediate production approach, a cost model for a given production is chosen for
general and teaching hospitals. Account is also taken in these models of 'quality adjustment',
in which a preference for a certain resource can be expressed on principles other than
economic ones. The results of this cost function are studied further below.

Technological developments, the role of research and the use of capital

The estimates for technological development vary widely between the final and intermediate
production approach. The model based on final production, for example, does not show any
technological development. The intermediate production model, by contrast, shows an
autonomous growth in costs (technological degression) as a result of more complex
procedures (medical technology) and patient days involving increasingly intensive care as the
length of stay reduces. The zero development of technology in the final production model is
thus the net result of two developments; on the one hand there is an autonomous growth in
costs in terms of the performance of procedures, whilst on the other hand there is a slightly
positive technological development in the method of procedure, such as more day care
patients and fewer patient days per admission; this (partially) compensates for the negative
developments as regards procedures. 
Research occupies a strikingly large place in a hospital. A sizeable proportion of the costs are
related to this activity, both in the final and the intermediate production approach. A rise in
the number of treated cases (or procedures) does not therefore necessarily lead to a
proportionate rise in the variable costs.
Hospitals turn out to have a small capital surplus. In the light of the frequently voiced
complaints about capacity shortages, this seems of itself to be an unexpected conclusion. The
reason for the capital surplus is that, in the estimates, hospitals with relatively the lowest
capital use are used as the benchmark. These are hospitals from the oldest years in the
database, when the amount of medical equipment was not as extensive as in more recent
years. The capital surplus in the intermediate production approach is smaller than in the final
production model; this is because the procedures are more directly related to the capacities of
the hospital, such as beds and operating theatres, than are the treated cases.

Scale effects, marginal costs, substitution possibilities and quality adjustments

The scale effects for general hospitals are nil, especially in the final production model.
Evidently, scale effects manifest themselves in two ways in the production process. During the
conversion of procedures and patient days into actual procedure, a sort of second step in the
production process, modest economies of scale occur. In a larger hospital, therefore, there is
an inclination to treat the same treated cases using fewer procedures and patient days.
Teaching hospitals enjoy modest economies of scale both in the final and intermediate
production model. This can be traced to a relatively greater use of capital by teaching
hospitals, with the result that there are relatively fewer costs associated with the production.
The composition of the production also has an influence.
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The analyses produce interesting estimates of the marginal costs. In the final production cost
model, the marginal costs for a day care patient average NLG 800 for all general hospitals;
these are the lowest marginal costs. The highest marginal costs apply for cases involving
internal medicine (NLG 8,700). The marginal costs per treated case at teaching hospitals are
in most cases twice as high as at general hospitals, with the exception of the marginal costs of
research - these are three times lower at teaching hospitals than at general hospitals. The
marginal costs of research are however hedged in by great uncertainty. It has also been
observed that the lower marginal costs of research at teaching hospitals has more to do with
the size of the hospital than with its teaching status.
From all this it can be concluded that it is difficult to attribute the costs to research or patient
care. In the intermediate production costs model the marginal costs of a radiodiagnostic
examination, for example, average NLG 210 in a teaching hospital; the marginal costs of a
surgical operation average NLG 240 and for an 'ordinary' patient day the average is NLG 390.
The marginal costs per procedure are also generally higher in teaching hospitals than general
hospitals. Exemptions are procedures which are typical of teaching hospitals, such as
advanced surgical operations and IC patient days, which are cheaper in teaching hospitals.
Here again, the marginal costs of research are considerably lower.
Hospitals show a clear reaction to changes in the price of the resources used. For example, a
rise in the price of nursing personnel leads to a fall in the use of these personnel and an
increase in the use of material supplies. There are thus possibilities for substitution between
nursing personnel and material supllies. Substitution is also possible between paramedical and
nursing personnel, and between other personnel and material supplies. These effects are
generally slightly lower in the intermediate production model than in the final production
approach. This means that hospitals do not respond to price changes solely in the area of
resources, but also to some extent in the area of final production. In other words, the prices of
the resources also have an effect on the type of patients that are treated. A higher price for
nursing personnel means fewer patients are treated who require lengthy nursing care. A form
of substitution consequently takes place between types of treated cases.
Although hospitals respond to changes in the prices of the resources, they do not consistently
apply the optimum allocation of resources which follow from their economic behaviour. The
analyses indicate that hospitals have a clear preference for nursing and other personnel. The
preference for nursing personnel ensues from the desire to offer more care to patients (more
hands per bed). The preference for other personnel can probably be attributed to the desire of
the management to make their personnel as large as possible in order to gain prestige and
power.

Economic efficiencies

According to the different models, the average economic inefficiency amounts to between
15% and 19%. These findings are in line with the inefficiencies found in other (international)
studies of hospitals. Closer analysis, however, provides no justification for the conclusion that
there are potentially major cost savings to be made.
Far and away the most important reason for the differences in economic efficiency is the
composition price of personnel. A relatively highly trained and experienced personneling
complement results in a higher composition price and, according to the results presented here,
consequently to a low economic efficiency.
Other important factors are the presence of consultants, the concentration ratio, collaboration
with other institutions, the degree of part-time working, the capacity utilisation rates, the
presence of specialists on the payroll and the number of specialists in training. A high
concentration ratio, and thus a lack of competition, promotes economic efficiency. More
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competition between hospitals pushes costs up, because hospitals do not compete with each
other on the basis of price but rather on the basis of quality of service. Collaboration with
other institutions has a positive effect on economic efficiency. Quite contrary to what might be
expected intuitively, the presence of a large number of part-time workers boosts economic
efficiency. The franchise (the amount that is exempt from social security contributions) means
the wage costs for part-time personnel are relatively lower than those for full-time workers.
This effect is particularly marked for medical personnel. 
The effect of the capacity utilisation rates varies, depending on the approach used (final or
intermediate production). In the final production model the economic efficiency is in some
cases not improved by a high capacity utilisation rate. This is logical, since a high capacity
utilisation rate creates a number of logistical and organisational problems. In the intermediate
production model, by contrast, a high capacity utilisation rate often does contribute to an
improvement in economic efficiency. High sickness absenteeism is accompanied by low
economic efficiency owing to the costs of replacement, etc. Having specialists on the payroll
(instead of selfemployed specialists) also contributes to higher economic efficiency,
particularly as regards intermediate production. There are indications that specialists on the
payroll opt for 'cheaper' procedures or patient days. 'Cheaper' patient days can be the result of
discharging patients later, thus reducing the average costs per patient day. In this parametric
approach, the specialists in training also contributes to a higher economic efficiency, because
they have no incentive to order the carrying out of large numbers of procedures, nor expensive
procedures.
There is also a large number of efficiency characteristics which have little or no influence on
the economic efficiency of hospitals. Some of the characteristics are quite striking. For
example, the introduction of the FB system in 1988 has not had a positive impact on
economic efficiency. Insourcing and outsourcing also prove to have virtually no effect on
efficiency. The presence of an outpost clinic has only a slight negative effect. The reserves
held by a hospital also have virtually no effect on its economic efficiency.

The distribution of the economic efficiencies indicates than it is difficult for hospitals to
operate at anything like the maximum achievable level of efficiency. There is a large
concentration of efficiency scores around the average level, with maximum efficiency being
achieved in only a few cases. Too much should therefore not be expected of greater hospital
efficiency.
Comparing the results from the final and intermediate production models shows that
specialists - or, put differently, the method of treating patients - have little or no effect on the
hospital's economic efficiency.

11.2.9 Empirical results of non-parametric method

Chapter 9 contains the results of a non-parametric analysis of the production structure of
general hospitals. To this end eight different models were analysed. The models had the same
economic context as the models in Chapter 8. 

Economic behaviour and model choice

The results once again indicate that the hospitals operate primarily as cost-minimisers. This
follows from the relatively high (total) efficiency found in the cost models. A comparison of
the efficiencies of the various models also indicates that the hospitals have more possibilities
for increasing their efficiency by adjusting the use of resources than by adjustments in
production. This is an additional indication that the cost models describe the hospitals better
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than the revenue models. The conclusion to emerge from the above is that the cost model
given the level of production corresponds the most closely with the economic behaviour of the
hospitals. This is one of the most robust conclusions of this study, which applies to both the
final and the intermediate product approach. As no product prices have been included in this
model, the teaching hospitals can also be analysed as is the case for the parametric approach.
The addition of these hospitals turns out to have very little effect on the efficiency of the
general hospitals, indicating that the production structure in the two categories is not so
different that separate models need to be worked out for them. The discussion of the results
below is therefore based on the cost model given the level of production for the general and
teaching hospitals together. 

Scale effects

The scale effects are also limited in the non-parametric method. In addition these effects are
often overestimated to some extent by this method. The results indicate furthermore that most
hospitals suffer from diseconomies of scale. This applies in particular to the models based on
intermediate production. In the final production model there are economies of scale for a
limited number of chiefly small hospitals. As also noted in Chapter 8, scale effects evidently
manifest themselves in two different ways in the production process. When procedures and
patient days are converted into the treatment of patients advantages of scale arise for small
hospitals. In a somewhat larger hospital there is the tendency to treat the same cases with
fewer procedures and patient days. 
 
Economic efficiency 

Economic inefficiency averages around 15% and is a little higher in the teaching than in the
general hospitals. The background to this was investigated in the study on the basis of various
efficiency characteristics.
One of the most important causes of the differences in economic efficiency is the composition
price of personnel. In addition the care need indicators play an important role in the final
production model. These are not included in the intermediate production model since they
have no direct relationship with the procedures.
Other important factors are the post-specific budgeting, the trend, the capacity utilisation
rates, the full-time factors for nursing and paramedical personnel and the rate of sickness
absenteeism. The introduction of the FB system as the reimbursement scheme has adversely
affected economic efficiency. The introduction of this system occurred at the same time as a
process of increases in scale. Since the budget parameters of large hospitals are greater than
those for small hospitals this resulted in an expansion of the budgets, which may have led to
economic inefficiencies. According to the trend the economic efficiency has improved over
the years. Since efficiency is a relative measure, this means that the efficiency differentials
between the hospitals have narrowed. This process needs to be distinguished from technical
developments, in that there has been no shift in the maximum attainable over time (i.e.
technical development) since there will always be efficient institutions in any one time-period.
Having a large number of part-time nursing and medical personnel on the payroll turns out to
promote economic efficiency. In the final production model, economic efficiency generally
turns out to benefit from a high capacity utilisation rate. In the model with intermediate
production the effect of the utilisation rate of delivery room turns out to be negative. This is
based on the fact that the use of delivery rooms cannot be planned in advance, so that a high
utilisation rate can result in organisational and logistical problems. High sickness absenteeism 
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is associated with low economic inefficiency on account of the costs of hiring replacement
personnel, etc. 
There also turn out to be a large number of efficiency characteristics that affect economic
efficiency to only a limited extent if at all. Contradictory or very minor effects were found
with respect to the number of consultants, the management form, the denomination, an
imminent or recent merger, insourcing and outsourcing, the number of training places, the
existence of an outpatients clinic and the financial reserves. 
The 26 characteristics (in the case of final production including care need measures in fact
28 characteristics) did not, however, explain more than 30% of the variation in economic
efficiency. The non-parametric analyses therefore indicate that no major efficiency gains are
to be made.

A confrontation of the results of the models with final and intermediate production reveals
that specialist - or, put differently, the way in which patients are treated - has little or no
influence on economic efficiency; the efficiency differentials between the two models are
small. 
 
A confrontation of the results of the parametric and the non-parametric method indicates that
both methods outline a comparable picture of the production structure. There turns out to be a
clear preference for the cost model given the level of production. No or only limited scale
effects are measured. There is no observable technological development in relation to the cost.
The economic efficiencies are in the order of 15%-20%. In both the parametric and the non-
parametric models the composition prices of personnel turn out to be an important
determinant of efficiency. Well-trained and experienced personnel are associated with low
efficiency. In the case of both methods, collaboration by a hospital with another institution,
the full-time factor of medical personnel and the bed occupancy rate have a positive effect on
efficiency, while sickness absenteeism and the existence of an outpost clinic affect efficiency
negatively. A number of other characteristics, such as the denomination and the proportion of
specialists on the payrole of the hospital (in contrast to self-employed), do not have any clear-
cut relationship with economic efficiency. 

11.2.10 Simulations

Simulations enable the consequences of certain policy interventions or developments to be
calculated. The various simulations are concerned with three groups of characteristics, namely
production characteristics, institutional characteristics and process characteristics. The
following variants were examined: 
production characteristics
1. demographic developments
2. costs of ageing
3. changes in scale
4. changes in the composition of personnel (quality) 
5. encouragement of research
institutional characteristics
1. autonomous changes in efficiency
2. changes in management form 
3. changes in denomination 
4. competition measures
5. collaboration with another institution 
6. changes in reimbursement scheme
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process characteristics
1. changes in part-time work 
2. changes in capacity utilisation rate
3. sickness absenteeism control 
4. establishment of outpost clinic.

Production characteristics

The first simulation for production characteristics concerns demographic trends. On account
of the growth in the population by nearly 5% between 1995 and 2005 and the process of
ageing, admissions (including day care patients) will rise by over 8% given an unchanged
uptake of medical care per head of population. Taking account of technological developments
and a growth in the use of capital in proportion to production, this will also involve an 8%
cost increase. The trend-based developments in the consumption of care, such as the
falling/rising number of admissions and day care patients per head of population, are
responsible for a further 1% increase in variable costs. The ageing results not just in an
increasing use of hospital care but also in a change in the composition of the care. The share
of paediatrics in health care is for example set to fall in relative terms. This too will generate
an approximate 1% in extra costs in 2005 in relation to 1995. Continuation of the strong
growth in the scale of research in the past generates extremely high additional costs (12%). 
The cost related to the procedure of those aged 75 and over have been taken as an indication
for the costs of ageing. Some 16% of patients in 1995 were 75 or older. Calculations indicate
that this group accounts for roughly 12% of the variable costs in hospitals.
The costs of diseconomies of scale encountered particularly in the large hospitals amount to
approximately 5% of the variable costs. In the simulation variant, which reflects a
continuation of the process of increases in scale, the smallest 20 hospitals are closed and the
capacity and production of these hospitals divided over the remaining hospitals. This would
involve an increase in the costs of around 3% (or 430 million guilders). Reversing the
increase in scale by transferring capacity and production from the largest to the smallest
hospitals, by contrast, makes use of the economies of scale of small hospitals and reduces the
diseconomies of scale of the large hospitals. This enables a 2.5% saving in costs (340 million
guilders). Adjusting the average size of hospitals, however, also alters the basic conditions,
such as the competitive structure. The costs (or savings) related to this are not reflected in the
aforementioned exercises. As noted previously, the non-parametric method overestimates
scale inefficiency to some extent. In addition the parametric methods suggested that the scale
effects were particularly small. If account is taken of margins of error it is not possible to
reject the hypothesis of a lack of any scale effect. Not much is therefore to be expected by way
of benefits from economies of scale.
The volume of the medical research is, as already noted, an important determinant of the
costs. The cost-effects of reducing the volume of research has therefore been examined. If the
research is kept to a minimum nearly 20% of the variable costs can be saved. Concentrating
research in the largest hospitals generates a cost-saving of over 5% (730 million guilders).
Evidently research is less expensive in large (generally teaching) hospitals than in smaller
hospitals. In both cases these are unrealistic variants, although they do provide an indication
of the major impact of research and training on costs. In addition the distribution over the
institutions is an important factor. 

The quality of the care is indicated in the analyses on the basis of the "composition prices",
which measure the training and experience of the personnel. Increasing the quality has a
negative effect on efficiency and results in an increase in costs by a maximum of 9%. If the
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average quality is taken as a minimum standard the costs rise by around 1%. The hospitals
will therefore need to accept additional costs to some extent if they wish to deliver high
quality care. 

Institutional characteristics

According to a simulation on the basis of the non-parametric results the autonomous growth
in efficiency amounts to 0.4%-0.6% a year. The costs in 1995 would therefore have been
4%-6% higher if the production process had been organised along the lines accepted in 1985,
with the associated level of efficiency, than as matters stand now (550-950 million guilders).
The management form of the hospitals is weakly related to efficiency. Most hospitals form
part of a foundation. Converting these hospitals to a different form of management would
reduce costs by around 2% (250 million guilders). Conversely the conversion of the remaining
hospitals into foundations would have a small negative effect on variable costs. 
Changes in the denomination (i.e. confessional or non-confessional) has very little effect on
costs.
Competition between hospitals, measured in terms of the number of hospitals in a region,
differs from one hospital to another. If it is assumed that the hospitals are not in competition
with one another the costs could come down by several percent. This does not however take
account of the fact that lower competition would mean that many hospitals had to be closed,
resulting in an increase in scale. This would therefore mean that the cost benefit was to some
extent nullified. 
If hospitals were all to collaborate with another institution organisationally, cost-savings of
up to 2% (250 million guilders) could be achieved. Prohibitions on such collaboration, by
contrast, hardly generate any additional costs. 
The analyses indicated that the FB system had not affected efficiency positively. A stimulation
in which the old reimbursement scheme was retained would save 1%-4% in variable costs in
1995. In this regard it should be noted that the variable reflecting the introduction of the FB
system may to some extent also reflect the increase in scale. 

Process characteristics

Among other things the simulations relating to the process characteristics examined the
extent of part-time work. The greater input of part-time personnel among nursing and medical
personnel, and lower input of part-timers among other personnel, could generate savings of
2%-4% on the variable costs. These savings arise because on the one hand part-time
personnel are relatively cheap as the social security premiums are lower, but on the other
hand the overheads of such personnel are such that a large number of part-timers brings down
efficiency. The complete abolition of part-time work would result in approximately 1%-4%
extra variable costs. 
The utilisation rate of beds, operating theatres and delivery rooms can exercise a substantial
influence on costs. If the final production is taken as the starting point, a low utilisation rate
of delivery rooms, in particular, has a major effect on costs. This is because the delivery rooms
need to be kept in a state of readiness, involving costs without any corresponding production.
In the case of the intermediate production model the consequences of differences in the
utilisation rates are more pronounced. Particularly in the case of a minimal occupancy of beds
the extra costs can rise to 15% (2 billion guilders), as patient days and beds are directly
correlated. If the utilisation rate is low for a given number of patient days a very high
proportion of the bed capacity is unused. This also applies to a lesser extent to operating
theatres, which are directly related to the clinical and outpatient product indicators. In the
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case of the delivery rooms a contrary effect is visible. If the utilisation rate of the delivery
rooms is too high (i.e. maximum occupancy) the costs rise by around 1% on account of
logistics problems. 
Measures to limit sickness absenteeism have a limited effect on hospital costs. If sickness
absenteeism is kept as low as possible a cost saving of 1% on the variable costs, or around
130 million guilders, is achieved. The most realistic variant, in which the average sickness
absenteeism is taken as the upper limit, would save around 50 million guilders, or a gain of
less than 1%.
Although an outpost clinic does provide greater accessibility it also costs money. The
abolition of all outpost clinic could generate savings of 30 to 70 million guilders. 

11.2.11 Productivity developments over time

The results of this study can be placed in a time-perspective and compared with productivity
studies at meso level. These are studies in which productivity developments are determined on
the basis of total national figures. In the recent past the National Hospitals Institute NZi (in its
publication Gezondheidszorg in Tel (Health Care in Figures), GiT) and  SCP (Sociale en
Culturele Verkenningen (Social and Cultural Surveys), SCV) have published productivity
figures on the hospital sector at meso level.
The productivity developments outlined in these publications and the present study vary
widely. According to the GiT the growth in labour productivity (±17%) is much higher than
that in this study (1%-11%). According to the SCV the growth in labour productivity is
comparable with that in GiT. This is however a matter of chance as the definitions in question
are totally different. The growth in total productivity in GiT (±9%) is also greater than in the
present study. Depending on the approach taken to production (i.e. final or intermediate) an
increase of around 3% or a fall of 7% is observed here. The SCV also reports a fall in
productivity (5%). 
An examination of the methods employed and the definitions indicates major differences. As
already visible in the above, an initial aspect is the choice between an approach based on final
or intermediate production. The NZi follows the intermediate production approach, while the
SCP's meso study (SCV) is based on final production. The care need is also discounted in
production in a totally different way. 
Other important differences arise on account of differences in the method of calculating the
volume of the various resources used. No account is for example taken of changes in the
composition of personnel in the calculation of labour productivity in GiT and SCV, whereas
in the present study this has been done. The SCV does, however, take account of this factor in
the calculation of total productivity. In addition, in the calculation of the volume of material
supplies and capital in the SCV no account has been taken of hospital-specific price
developments. This generates major differences, especially for the volume of capital. An
adjustment will therefore be made in later publications. 

On the basis of the above it must be concluded that the various productivity figures that have
been published provide a confusing picture. The differences are substantial and are not just a
matter of emphasis but are largely due to the use of widely differing concepts. It is therefore
important to pursue some uniformity of approach. A proposal to this end is made below. 
When calculating productivity figures it is preferable to measure production in terms of final
production. Account also needs to be taken of composition effects with respect to the use of
resources. Maximum differentiation should be aimed at both in determining the volume of
production and of resources. This does the most justice to quality aspects in both the
production and the resources. It would also be possible to cease the publication of labour
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productivity figures, as these provide no more than a highly partial impression of
developments in the production process. 
 
11.3 Conclusions

The results of the various analyses have been outlined in the preceding section. This section
places the most important conclusions to emerge from those analyses in a policy framework. 
One of the most robust conclusions to emerge from the study is that hospitals act primarily as
cost-minimisers, i.e. they seek to achieve a particular level of production at the lowest possible
cost. This applies to both the situations in which the final production (treated cases) is taken
as the point of departure and that with respect to intermediate production (i.e. procedures and
patient days). Although the hospitals appear to react to the prices of products they do not do
so in a way consistent with the hypothesis of revenue maximisation. In so far as they respond
to product prices they do so from a cost viewpoint. 
The scale effects for the hospitals are highly limited. The increases in scale in recent decades
have therefore not had any major cost effects. For the teaching hospitals there has in fact been
minor diseconomies of scale, for both final and intermediate production. This may be related
to the relatively higher use of capital in teaching hospitals, so that the expansion of
production involves relatively less cost. It is also evident that the diseconomies of scale in the
production of procedures are compensated for to some extent by opting for more efficient ways
of treating patients. In this way the specialists compensate for some of the inefficiency of the
hospitals. The contribution made by the specialists is not, however, great. 
Giant strides have been made in quality terms in the hospital sector in recent years.
Procedures are becoming ever more complex with developments in medical technology, and
patient days are becoming more intensive as the average stay is declining. The procedure of
patients is not, however subject to any technological development, since the negative
development in procedures is compensated for by more efficient procedure methods. This is
reflected in the declining number of procedures per patient and, in particular, the shrinking
length of stay. Hereto the specialists are once again playing a role. The conclusion is that
there is no question of technical developments. This indicates that there is no basis for
applying efficiency-cuts to hospitals. 
The inefficiencies average 15%-20%. From this it may however certainly not be concluded
that major efficiency gains are to be obtained. Only part of the inefficiencies can be explained
in terms of the background characteristics of the hospitals. In addition not all the background
characteristics can be influenced by the government and management of hospitals.
The composition price of personnel, which reflects training and experience or quality, has a
particularly strong (negative) effect on efficiency. The management of a hospital has only
limited influence over this as personnel cannot be dismissed easily and labour market
shortages can limit the choice of new personnel. In addition collaboration with other
institutions (positive), the degree of competition (negative), the full-time factor of personnel
(negative), the utilisation rates of beds and operating theatres (positive) and sickness
absenteeism (negative) are important determinants of efficiency. Management has particular
scope to achieve efficiency gains in the field of collaboration with other institutions, sickness
absenteeism policy, utilisation rates (by means of capacity planning) and personnel full-time
factors. 
Efficiency measures such as reducing sickness absenteeism, entering into co-operative
arrangements and the employment of more part-timers among nursing and paramedical
personnel could result in savings of around 500-700 million guilders. These amounts are
however subject to large uncertainty margins.
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Medical research and the training of specialists and other personnel is an important factor in
the production process, accounting for a high proportion of the costs. This indicates that the
costs would not necessarily arise proportionately given an increase in the number of cases.
This has been elaborated in more detail when looking to the future. If the demographic trends
and the observed trend in uptake is projected to 2005 a cost increase of around 10% may be
anticipated in relation to 1995. If the trend in the volume of research is also taken into
account, however, the costs could even rise by over 20%. This concerns a growth in costs at
constant prices. In addition costs will grow as a result of rising wages. To some extent these
increases are already provided for in the new collective labour agreements. In addition a
further increase in the 'ageing' of the personnel may be anticipated, which will also increase
costs. On account of these price increases hospitals will be inclined to resort to substitution in
order to limit the use of personnel. This could be at odds with the need for 'more hands per
bed'. 
Making forecasts of, for example, costs on the basis of past trends is hazardous. This emerges
in this study from a comparison between a number of earlier surveys conducted by the SCP
and the NZi and the present study. By the use of different measures for production, different
discounting methods for the care need and different calculation methods, the developments in
productivity during the period 1985-1995 vary in the various studies between a fall of 7% and
a rise of 9%. 

11.4 Marginal notes

11.4.1 Hospitals and health care

The analyses in this study have two important limitations. 
In the first place this is purely a financial/economic analyses. All sorts of other considerations
of a more qualitative nature are not taken into account in the statistical analyses. Differences
between hospitals in relation to waiting lists, waiting periods and the attendance of patients
are, for example, not explored. Similarly regulations in relation to visiting hours, voluntary
work, activity programmes, patients' freedom of movement and the atmosphere in general are
not examined. All these kinds of social and qualitative components do, however, often bear
some relation to the use of resources. The effect of the size of a hospital on these concepts,
such as visiting hours, living climate and privacy, have consequently been left out of account.
Social attitudes towards the qualitative standards which a hospital should meet are often more
important in practice in decision-making than considerations of efficiency. Factors such as the
improvement of health have also not been included in the analyses as quality indicators.
These kinds of matters are extremely difficult to quantify. 
Secondly, the hospitals form only a part of the total health care sector. Residential homes,
nursing homes, district nursing, general practitioners and physiotherapists are other important
elements of healthcare. Statements about inefficiencies in hospitals do not tell us anything
about inefficiencies in health care more generally. It may be that some hospital patients could
be treated perfectly well in one or more of the other facilities or in certain situations
admission to a hospital may be preferable to procedure in the other facilities. The substitution
policy that has got under way is particularly directed towards these kinds of choices. For a
financial/economic prioritisation in the entire health care field the other facilities would need
to be analysed in a comparable manner. Certain medical interventions could be performed by
the general practitioner or part of the nursing - e.g. post-operative nursing - could take place
in a nursing home. In many cases patients remain in a hospital when they should in fact be
admitted to a nursing home (the so-called wrong-bed problem). 
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The question therefore concerns the relevance of these kinds of analyses in the light of the
aforementioned limitations. Apart from all sorts of social attitudes and considerations, cost-
issues remain highly important. Particularly in the coming years, when demographic trends
will mean an increase in the consumption of hospital care, there is a great need for an
understanding of the relationship between production and the use of resources. The question
that presents itself is the extent to which extra resources are required in order to meet this
extra need. A derivative question concerns the consequences for the quality of services if these
resources are not (fully) available. It is also highly important to know the extent to which the
costs per treated case will rise on account of an increase in the average care need. 
In addition an insight into the production structure indicates how the available resources need
to be divided over the hospitals. Some hospitals have patients who cost less than patients in
other hospitals. In the present situation both hospitals, other things being equal, will be
assigned an equally large budget. A fairer distribution of the available resources, for example
by means of output pricing (per type of treated case), might be more suitable, as this would
take account of the composition of the patient population. The pricing can be determined on
the basis of results of analyses of the production structure. 
 
11.4.2 Methodological problems

Public facilities are not to be compared with firms, which produce goods. This is a point of
criticism which is generally encountered in productivity research in firms in the service field,
particularly where these concern public facilities. The essence of the criticism is, accordingly,
mostly concerned with the definition of the production.2

Measuring the production of hospitals is certainly not without problems. The viewpoint in
question is important; whether we measure production in terms of final or intermediate
production has clear consequences for the conclusions. The degree of product differentiation
is also a highly relevant factor. The heterogeneity of production in a hospital means that
large-scale differentiation is required. This does, however, make it increasingly difficult to
identify the various effects of all these products on the costs. A priori weighting of certain
products is therefore unavoidable. 
 
Apart from the care need the quality of the services also contributes towards the production.
This is clearly a normative issue. Even if there is some degree of consensus as to which aspect
of service quality should be regarded as forming part of production, it remains to be seen
whether these are measurable. 
Not just the procedure of patients but also research turns out to be an important aspect of
hospital production. In this study research was related to the time that specialists do not
devote to patients. Research was therefore measured in an indirect manner. The variable
measuring research therefore also comprises other aspects of a specialist's work, such as
keeping up professional knowledge (through literature and conferences, etc.), training and
support for specialists in training. To some extent this variable may also cover extra care for
patients. Direct measurement of research would therefore be preferable but here again
problems arise in relation to the measurement of the quality of the research. 

The prices of the resources are of vital importance in the analysis of the production structure
as these enable the economic behaviour of a hospital to be postulated. The correct
measurement of the prices of the resources and the products is therefore highly important. In
the analyses in this study hospitals have been treated in various capacities, e.g. as cost-
minimisers or as revenue maximisers. The reaction of a hospital to changes in the prices of
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the resources or the products makes it possible to say something about that capacity. The
question arises as to whether these prices have always been measured adequately. 
In our small country, in which many aspects are laid down, for example in collective labour
agreements, interregional variations in the prices of the resources are limited. Relative price
changes can, however, arise from year to year. It may be asked whether the prices still refer to
the same thing. In some cases there has been a clear improvement in the quality of the
resources. The quality of nursing personnel, for example, has steadily increased in terms of
training and experience. This is not a choice on the basis of purely economic considerations
but more one based on changing quality criteria with regard to the services. It is difficult to
incorporate changing attitudes of this kind into an economic model. Furthermore these are
developments that have not been rendered explicit in policy. 
The product prices employed have to a large extent been constructed as hospitals are unable to
demand a certain price for a treatment or a procedure. The tariffs for procedures may be fixed
but do not bear any direct relationship to a hospital's income (i.e. the budget), which is fixed
in advance. If a hospital generates higher income through its charges than permitted under
the budget a correction will be made in the next year. The budget parameters are also unable
to serve as product prices as they apply to only a limited number of procedures. Furthermore
here too increasing production does not generate a higher income. The product prices that
have been constructed accordingly have their limitations. It is therefore justified to ask
whether the conclusions with respect to income maximisation are not due to the application of
incorrect product prices. 

The role of the specialists has been discounted in this study in an indirect manner, namely via
confrontation between the models with final and intermediate production. It is also advisable
to bring the role of specialists in a hospital out more explicitly by identifying the production
structure of the specialists themselves. 

11.4.3 Data problems

Apart from the methodological problems described above, the collection of data is also a
source of problems. In the first place there are various problems with respect to the
availability of data. If patients could be classified into diagnostic groups a better insight could
be provided into the production process. Although such data are collected they are not made
available for research purposes on privacy grounds. 
Since the health care sector is in a state of flux researchers in the sector tend to be confronted
with changes in recording methods or reimbursement schemes. Hospital questionnaires are
for example frequently amended. The definitions of cost groups are not necessarily
comparable over time, so that allocation to the cost variables identified in the analyses is not
always straightforward. Amendments to the reimbursement scheme can also affect the
registration of certain data and hence their availability and comparability. This turned out to
have been a particular factor in initial outpatient visits. Other important changes in
registration applied to the classification of operations. In addition there were little if any
adequate data on hospitals' asset position. 
The important role of research was rendered visible in the analyses. Research was measured
indirectly, namely via the time not devoted by specialists to patients. The research variable
therefore also contained such elements as training and private study. It would be advisable to
measure research in hospitals directly. Better insight could be obtained by comparing the
figures issued by Health Care Research Netherlands (Zorgonderzoek Nederland), the Sickness
Funds Council (Ziekenfondsraad), medical-ethics committees and so on. 
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A day care patient is an admission for less than 24 hours. These are not included in the 'ordinary' admissions.1

In many cases the mistake is also made of confusing production with effects. A measure (product) may for example2

have been correctly implemented but not achieve the desired effect.

The data does not include information on the input of voluntary workers. The latter can
relieve regular personnel of much of their load, which is not reflected in the analyses. All that
is known is that virtually all hospitals make use of volunteers, but the scale of such help is
unknown. 

11.5 Further research

The measurement of production is crucial in this type of research. In this study as much
justice as possible has been done to the heterogeneity of production in a hospital, but in many
cases the care need had to be approximated. The use of diagnostic groups would have given
the results more appeal.
It proved virtually impossible to devote any attention to the quality of the services. It was
implicitly assumed that each patient in whatever hospital received the procedure appropriate
for his or her diagnosis. In other words it has been assumed that the health effect is the same
in each hospital. From the conversations and interviews with people in the hospital sector,
however, it is evident that this is not always a tenable proposition. Quality measurement could
make an important contribution towards obtaining greater insight into the production
structure. 
Another form of quality, namely the perception of the patient, was also left unexplored in the
analyses. Here too further research could enhance understanding. A system of certification,
such as that currently being set up, could make a contribution in this area.
As noted earlier the role of specialists could also be made more explicit. One possibility would
for example be to establish a direct relationship between intermediate products in hospitals
with final production. The relationship between treated cases and the number of specialists
could also be examined for each area of specialisation. This would generate an impression of
the necessary input of specialists for the various kinds of patients. 

Notes
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Lijst van afkortingen

ADV arbeidsduurverkorting
agio assistent-geneeskundige in opleiding
AVO Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
BIG (wet) Wet beroepen individuele gezondheidszorg
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCPD continue cyclische peritonale dialyse
COTG Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
CPB Centraal Planbureau
CT computertomografie
CvZ College voor Ziekenhuisvoorzieningen
DEA data envelopment analysis
FB functiegerichte budgettering
FOZ Financieel overzicht zorg
fte fulltime equivalent
IC intensive care
MDW markwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
MRI magnetic resonance imaging
NRV Nationale Raad voor de Volksgezondheid
NZi Nationaal Ziekenhuisinstituut
OC&W ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
PAAZ psychiatrische afdeling in een algemeen of academisch ziekenhuis
PACE proefproject accreditatie
PTCA percutane transluminale coronaire angioplastiek (dottermethode)
RAK reserve aanvaardbare kosten
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SIG Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg
TK Tweede Kamer der Staten-Generaal
VWS ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAGGS Wet arbeidsvoorwaarden gepremieerde en gesubsidieerde sector
WTZ Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen
WVC ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
WZV Wet ziekenhuisvoorzieningen
ZFR Ziekenfondsraad
ZFW Ziekenfondswet
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Lijst van begrippen

Adherentie
Het aantal adherente inwoners. Hierin komt tot uitdrukking in welke mate de bevolking
gebruikmaakt van de klinische (en dagverplegings)capaciteit van een ziekenhuis.

Afschrijvingen
Geschatte waarde van het deel van de vaste activa dat in een bepaalde periode wordt verbruikt
in het productieproces.

Allocatieve efficiëntie
Het door hanteren van een optimale samenstelling van ingezette middelen tegen minimale
kosten voortbrengen van een gegeven productievolume, gegeven de prijzen van de
productiemiddelen en de stand van de techniek.

Arbeidsjaar 
De inzet van één personeelslid op voltijdbasis gedurende één jaar, of een daarmee verge-
lijkbare inzet van personeelsleden in deeltijd. Zo tellen twee werknemers voor halve werktijd
in principe voor één arbeidsjaar.

Arbeidsproductiviteit
Verhouding tussen productievolume en gecorrigeerde personeelssterkte.

Artikel-18-verrichting
Een verrichting die is vastgelegd in artikel 18 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen.
Voorbeelden hiervan zijn hartchirurgie, orgaantransplantaties en radiotherapie.

Autonome productiviteitsontwikkeling
De ontwikkeling van de productiviteit die overblijft na correctie voor expliciet gemodelleerde
kenmerken van het productieproces (zoals schaal- en synergie-effecten).

Bezettingsgraad van bedden
Het gemiddelde aantal verpleegdagen per erkend bed, uitgedrukt in het totale aantal dagen in
een jaar. 

Bezettingsgraad van operatiekamers
Het gemiddelde aantal (ongewogen) operaties per operatiekamer, uitgedrukt in het totale
aantal operaties in een jaar. 

Bezettingsgraad van röntgenkamers
Het gemiddelde aantal röntgenonderzoeken per röntgenkamer, uitgedrukt in het totale aantal
röntgenonderzoeken in een jaar. 

Bezettingsgraad van verloskamers
Het gemiddelde aantal verlossingen per verloskamer, uitgedrukt in het totale aantal
verlossingen in een jaar. 
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Bredero-systematiek
Budgetteringssysteem voor de financiering van instellingen in de intramurale
gezondheidszorg, gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie-Bredero. Voor de
ziekenhuizen gold de Bredero-systematiek van 1985 tot en met 1987.

Buitenpolikliniek
Een polikliek behorende bij een instelling maar niet gevestigd op de hoofdlocatie van de
instelling

Constante schaalopbrengsten (Constant returns to scale) 
Situatie waarin een procentuele toename van de inzet van middelen leidt tot een gelijke
procentuele toename van de productie of het productievolume.

Contractuele arbeidsduur
De potentiële arbeidsduur per jaar, verminderd met het aantal in een jaar contractueel
overeengekomen vakantie-, feest- en verlofdagen.

Dagopname
Een aantal uren durende vorm van verpleging die op één en dezelfde kalenderdag begint en
eindigt in een ziekenhuis/dagkliniek, op indicatie van een arts. Bij dagopname vindt geen
opname plaats. Dagverpleging betreft minimaal 4 uur en maximaal 24 uur.

Data envelopment analysis
Analysetechniek waarmee via lineaire-programmeringstechnieken voor iedere instelling of
bedrijf een efficiëntiescore kan worden berekend.

Deflator
Een maatstaf die wordt gebruikt om nominale bedragen uit verschillende jaren voor
(algemene of specifieke) prijsontwikkelingen te corrigeren. Aldus gecorrigeerde bedragen
geven de ontwikkeling van het volume (zie aldaar). De keuze van de deflator hangt samen
met de soort analyse waar men de gecorrigeerde reeks voor wil gebruiken.

Denominatie
Aanduiding voor de levensbeschouwelijke richting van een verpleeghuis.

Doelmatigheid
Hetzelfde als efficiëntie. Zie allocatieve, economische, technische, totale en schaalefficiëntie.

Economies of scale
Situatie waarin een procentuele groei van de inzet van middelen leidt tot een hogere
procentuele groei van de productie of het productievolume.

Economies of scope
Situatie waarin de gezamenlijke voortbrenging van twee producten leidt tot kostenvoordelen
ten opzichte van de afzonderlijke voortbrenging van deze producten.

Economische efficiëntie
Technische en allocatieve efficiëntie tezamen.
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Eerste polikliniekbezoek (oude definitie)
Een bezoek van een patiënt aan de polikliniek die voor één mogelijk nieuw ziektegeval en/of
klacht voor de eerste maal een medisch specialist consulteert.

Eerste polikliniekbezoek (definitie 1992)
De eerste maal dat een patiënt consult heeft bij een bepaald specialisme in verband met een
nieuw ziektegeval, exclusief eenmalige traumatologische consulten, medische keuringen,
onderzoek en behandeling op verzoek van derden, intercollegiaal consult, medebehandeling of
overneming der klinische behandeling.

Efficient by default
Het efficiënt zijn doordat er geen instellingen zijn met een vergelijkbaar productieniveau (bij
data envelopment analysis).

Efficiëntie
Zie allocatieve, economische, technische, totale en schaalefficiëntie.

Envelope condition 
De voorwaarde voor optimale inzet van kapitaal, dat bij een toename van de inzet van
kapitaal met één eenheid de hieraan verbonden extra kapitaalkosten wordt gecompenseerd
door een daling van de variabele kosten.

Erkend bed
De eenheid van capaciteit van opname van een instelling voor intramurale gezondheidszorg,
als zodanig bepaald in een erkenning.

Erkenning
Een beschikking (voorlopig) afgegeven op grond van de ZFW en/of AWBZ ten behoeve van
een instelling voor gezondheidszorg waarin ten minste zijn opgenomen de functie(s) van de
instelling, de capaciteit uitgedrukt in bedden, wiegen en/of plaatsen, en de datum van
inwerkingtreding.

FB-systematiek (functiegerichte budgettering)
Budgetteringssysteem voor de financiering van instellingen in de intramurale
gezondheidszorg. Dit systeem is (voor de algemene en categorale ziekenhuizen) geldig vanaf
1988 tot op heden.

Gecorrigeerde kosten
Maatstaf voor de kosten, gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. 

Gecorrigeerde personeelssterkte
Maatstaf voor de personeelsinzet, gemeten in arbeidsuren of in arbeidsjaren van een vast jaar.
Arbeidsjaren worden dus gecorrigeerd voor veranderingen in de arbeidsduur, teneinde een
realistischer beeld van de ingezette hoeveelheden arbeid in de tijd te verkrijgen. Met
veranderingen in de personeelssamenstelling wordt geen rekening gehouden.

Gezondheidsregio
Een regio volgens een geografische indeling gebaseerd op de Wet ziekenhuisvoorzieningen
(WZV), richtlijnen ex artikel 3.
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Herfindahl-index
Maat voor de concentratie van productie bij één instelling in een bepaald gebied. Vaak
gehanteerd als maat voor de concurrentie.

Herhalingsfactor
Gemiddeld aantal herhaalbezoeken per eerste polikliniekbezoek.

Inbesteding
Het uitvoeren van activiteiten voor derden (bv. wasserijactiviteiten).

Input-verzameling
Alle combinaties van ingezette middelen waarmee een gegeven productieniveau behaald kan
worden.

Isokostenlijn
Combinaties van hoeveelheden ingezette middelen die dezelfde kosten met zich meebrengen.

Isoquant
De combinaties van hoeveelheden ingezette middelen waarmee het gegeven productieniveau
bereikt kan worden, waarbij proportionele reductie van alle middelen niet mogelijk is.

Kapitaalkosten
Kosten die samenhangen met de inzet van kapitaal. Deze behoren meestal tot de vaste kosten.

Kosten 
Zie totale kosten en variabele kosten.

Kostenflexibiliteit
Het procentuele effect op de totale kosten van een verhoging van de productie van alle typen
product met 1%.

Kostenfrontier
Een benadering van de productiestructuur in formele termen, waarbij een relatie wordt gelegd
tussen de minimale kosten enerzijds en de geproduceerde hoeveelheden en de prijzen van de
productiemiddelen anderzijds.

Kostenfunctie
Een benadering van de productiestructuur in formele termen, waarbij een relatie wordt gelegd
tussen de kosten enerzijds en de geproduceerde hoeveelheden en de prijzen van de
productiemiddelen anderzijds.

Ligduur
Gemiddeld aantal verpleegdagen per opname.

Lokale initiatieven
Overeenkomsten tussen verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten waarin op lokaal niveau
budgetafspraken worden gemaakt over de honorering van specialisten.
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Loonkosten
Kosten die samenhangen met de inzet van arbeid. Deze kosten worden meestal tot de
variabele kosten gerekend.

Maatschappelijke kosten
Totaal van kosten die samenhangen met de productie van goederen. Dit zijn de bedrijfskosten
of interne kosten plus de kosten die niet voor rekening van de producent komen. Bij onderwijs
gaat het behalve om kosten voor het schoolgaan, ook om kosten van het transport van
leerlingen van en naar school.

Marginale kosten
De kosten die voortvloeien uit de productie van één extra eenheid van een bepaald type
product.

Materiële kosten
Kosten die samenhangen met de inzet van materiaal. Deze kosten worden meestal tot de
variabele kosten gerekend.

Ontslag
Het einde van een verblijf in een erkende instelling dat met een opname is aangevangen,
inclusief overlijden.

Opname
De aanvang van een verblijf in een erkende instelling waarvoor één of meer verpleegdagen in
rekening zijn gebracht, inclusief (klinische) geboorten, exclusief interne overplaatsingen.

Overleden patiënt
Een patiënt die na opname in een erkende instelling, in die instelling is overleden.

Partiële productiviteit
Verhouding tussen het productievolume en het volume van één van de productiemiddelen.

Personeelssterkte
Maatstaf voor de personeelsinzet, gemeten in arbeidsjaren van het desbetreffende jaar (zie
onder 'arbeidsjaar'). Dit begrip komt overeen met de term 'arbeidsvolume' in de Nationale
rekeningen.

Personeelsvolume
Maatstaf voor de personeelsinzet, gemeten in gecorrigeerde kosten.

Pooling
Verzameling van gegevens van verschillende instellingen over meer dan één periode. 

Productie
Omvang en samenstelling van de voortgebrachte producten.

Productiefunctie
Een benadering van de productiestructuur in formele termen, waarbij een relatie wordt gelegd
tussen het geleverde productievolume en verschillende typen ingezette middelen.
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Productiestructuur
Het geheel van relaties tussen de omvang en samenstelling van de ingezette middelen en de
omvang en samenstelling van de productie.

Productievolume of volume van de productie
Maatstaf voor het volume van de voortgebrachte eindproducten. Bij meer dan één
productindicator (of indicatoren voor de productie van verschillende kwaliteiten) is dit een
gewogen optelling van de verschillende indicatoren.

Productindicator
Maatstaf voor door een voorziening afgeleverde eindproducten.

Productiviteit
Zie totale productiviteit.

Regionale prijs of regioprijs
De gemiddelde prijs van een ingezet middel in een regio en een periode.

Reserve aanvaardbare kosten
Eigen vermogen van een ziekenhuis.

Samenstellingsprijs
De verhouding tussen de prijs van de gehanteerde inzet van een middel van een ziekenhuis en
de regionale prijs van dat middel.

Schaaleffect
Het effect van de schaal van productie op de productiviteit.

Schaalefficiëntie
Het voortbrengen van productie tegen een minimale hoeveelheid inzet van middelen door
optimale keuze van de schaal.

Schaalelasticiteit
Het procentuele effect van een verhoging van de inzet van alle productiemiddelen met 1% op
het productievolume.

Schaalopbrengst (returns to scale) 
De proportionele verandering van de productie die optreedt door een gelijke proportionele
verandering in alle ingezette middelen. 

Specialistenplaatsen
Het totale aantal medisch specialisten zowel in dienstverband in desbetreffende ziekenhuis of
elders als in vrij beroep, die gebruikmaken van faciliteiten van de instelling omgerekend op
fulltime basis.

Substitutie-elasticiteit
De procentuele verandering van de verhouding tussen de inzet van twee ingezette middelen
bij een verandering van de relatieve prijzen van de ingezette middelen. 
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Synergie-effect
De kostenvoordelen of -nadelen die optreden bij een gecombineerde voortbrenging van
verschillende producttypen door één producent, ten opzichte van de situatie waarin dezelfde
productie wordt voortgebracht door afzonderlijke producenten, die zich elk specialiseren in de
voortbrenging van één producttype.

Technische efficiëntie
Het voortbrengen van een gegeven productievolume met zo min mogelijk inzet van middelen,
door proportionele reductie van alle ingezette middelen.

Technologische ontwikkeling
De verandering in de productiviteit die het gevolg is van veranderingen in de
productietechnologie.

Topklinische operatie
Operatie die valt onder artikel 18 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen. In deze studie worden
hiermee met name de openhartoperaties, neurochirurgische operaties en niertransplantaties
bedoeld.

Totale efficiëntie
Het tegen minimale kosten voortbrengen van productie, gegeven de prijzen van de
productiemiddelen en de stand van de techniek.

Totale kosten
Som van alle kosten verbonden aan de inzet van middelen in het productieproces. Hieronder
vallen dus loonkosten (incl. toegerekend loon voor de arbeid van zelfstandigen),
materiaalkosten (incl. betaalde indirecte belastingen) en kapitaalkosten (afschrijvingen en
rentebetalingen).

Totale productiviteit
Verhouding tussen het productievolume en het volume van de ingezette middelen.

Uitbesteding
Het laten uitvoeren van activiteiten door derden (bv. wasserijactiviteiten).

Variabele kosten
De kosten van de productiemiddelen die op korte termijn door de producent aan te passen zijn
aan gewijzigde omstandigheden. Dit in tegenstelling tot de vaste kosten, zoals afschrijvingen
en rentebetalingen, die voor een aantal jaren (bijna) vastliggen.

Vaste inzet van middelen
Deel van de ingezette middelen dat in het productieproces een gegeven is. Een voorbeeld zijn
het gebouw van een verpleeghuis op de korte termijn.

Vaste kosten
Kosten van de productiemiddelen die niet op korte termijn kunnen worden gewijzigd.
Voorbeelden hiervan zijn afschrijvingen en rentekosten.



496

Vaste productie
Deel van de productie dat in het productieproces een gegeven is. Een voorbeeld is de
poliklinische verlossingen, die niet door het management van een ziekenhuis kunnen worden
gekozen.

Verpleegdag
Een in rekening te brengen kalenderdag, die deel uitmaakt van de periode vanaf opname tot
en met ontslag in een erkende instelling. De dag van opname en ontslag worden beide
aangemerkt als verpleegdag, mits de opname heeft plaatsgevonden voor 20.00 uur.

Voltijdfactor
Gemiddeld aantal personeelsleden per fulltime equivalent.

Volume van de ingezette middelen
Maatstaf voor de inzet van alle productiemiddelen, gemeten in constante prijzen van het
basisjaar.

Vraagelasticiteit
De procentuele verandering in de inzet van een middel, als de relatieve prijs van dit of een
ander ingezet middel verandert.

Ziekenhuis
Een erkende instelling waarin gedurende dag en nacht ten minste geboden worden: één of
meer vormen van medisch-specialistische hulp en de daarmee verband houdende verpleging
en verzorging.

Zorgintensiteit
Het kwalitatieve aspect van de productie van zorg, bestaande uit de hulpbehoevendheid van de
patiënten en de kwaliteit van de zorg.
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