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1 INLEIDING

1.1 Probleemstelling

In het voorjaar van 1995 is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) aan het Centraal
Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een opdracht verstrekt om een integraal
Ramingsmodel voor de zorgsector te ontwikkelen (DGVgz/DIB-95282).
De relatie tussen enerzijds de omvang en samenstelling van de dienstverlening en anderzijds de benodigde
inzet van middelen speelt hierbij een belangrijke rol. Een dergelijke relatie kan worden vastgesteld door
onderzoek uit te voeren naar de productiestructuur van een voorziening. 
Het SCP heeft de laatste 10 jaar zich intensief bezig gehouden met dit type onderzoek. Zo verscheen zeer recent
de publicatie Zuinig op zorg (Blank en Eggink 1996) over de productiestructuur van verpleeghuizen. Gezien
het grote aandeel van de sector ziekenhuizen in het totaal van de zorg in termen van kosten heeft het ministerie
van VWS in haar opdracht expliciet gevraagd een afzonderlijk deelonderzoek naar de productiestructuur van
ziekenhuizen uit te voeren. Resultaten van dit onderzoek moeten kunnen worden geïncorporeerd in het
Ramingsmodel. Dit document rapporteert over het deelonderzoek. De doelstelling van dit rapport is derhalve:

Het empirisch vaststellen van de relatie tussen de productie en de inzet van middelen van Nederlandse
ziekenhuizen. Hierbij moeten de resultaten direct toepasbaar zijn in het Ramingsmodel voor de zorg.

Het betreft hier slechts een beperkte doelstelling. Het gehanteerde model dient aan te sluiten bij de andere
elementen van het Ramingsmodel en voorspellingen te geven over de ontwikkeling van de kosten van
ziekenhuizen. 
Andere doelstellingen, zoals het verwerven van nadere inzichten in productiestructuur en het aangeven van
mogelijkheden om de doelmatigheid te verbeteren komen hier niet aan de orde (zie bijvoorbeeld Blank en
Eggink 1996: 19). Hiernaar zal door het SCP nog wel uitgebreid onderzoek worden verricht. Resultaten
daarvan worden in een afzonderlijk rapport weergegeven en naar verwachting gepubliceerd in het voorjaar van
1998.
Gezien de verschillende doelstellingen van het Ramingsmodel en het Productiviteitsonderzoek kunnen de
modelspecificaties in beide rapporten verschillen. In dit werkdocument wordt daarom niet expliciet ingegaan op
de achtergronden en theoretische overwegingen die aan het hier gehanteerde model ten grondslag liggen. Deze
worden beschreven en verantwoord in het rapport van het Ramingsmodel. Hier gaat het uitsluitend om een
empirische uitwerking van het daarin beschreven model.
Conform de invulling van het Ramingsmodel beperkt dit werkdocument zich tot de algemene ziekenhuizen
(CPB_022/SCP_036: 3). De verscheidenheid van de categorale ziekenhuizen en academische ziekenhuizen is
zo groot en het aantal van deze ziekenhuizen is zo gering dat de drie groepen niet in een algemeen model zijn
op te nemen.

1.2 Opzet van werkdocument

Dit werkdocument bestaat uit vier hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt een hoofdstuk met de
modelspecificaties. Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven wordt hier uitgegaan van de in het
Ramingsmodel beschreven modelspecificaties. De interne notities CPB_022/SCP_036, SCP_037f en CPB_0032
dienen hier als vertrekpunt. Modificaties zijn eventueel aangebracht na overleg met de leden van de
projectgroep van het Ramingsmodel.
Hoofdstuk drie bevat een beschrijving van de gehanteerde gegevens en de bewerkingen daarop. Zo moesten op
de verstrekte gegevens een groot aantal correcties worden aangebracht en aanvullingen worden gegeven. Hier
wordt ook ingegaan op de constructie van variabelen, die niet rechtstreeks uit het gegevensmateriaal zijn te
halen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van de ingezette middelen.
Hoofdstuk vier bevat de verschillende schattingsresultaten. De resultaten worden beknopt besproken.
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2 MODELBESCHRIJVING

2.1 Economisch model en gedragsveronderstellingen

In het Ramingsmodel worden voor de ziekenhuizen de volgende veronderstellingen gehanteerd (zie
CBP_022/SCP_036: 17 e.v.):
1. ziekenhuizen streven naar nutsmaximalisatie. In de nutsfunctie spelen winst (reserve-vorming) en de

omvang van de geleverde productie een rol (CPB_022/SCP_036: 17). 
2. er bestaat een mogelijkheid voor de ziekenhuizen de verhouding tussen het aantal polikliniekbezoeken en

het aantal opnamen te sturen, gegeven het door de specialisten bepaalde aantal verrichtingen
3. er bestaat een vaste verhouding tussen het aantal verpleegdagen en het aantal opnamen voor ieder

ziekenhuis. Deze vaste verhouding verschuift door medisch technologische ontwikkelingen wel door de
jaren heen

4. de kostenstructuur wordt bepaald door het aantal herhaal polikliniekbezoeken, het aantal verrichtingen, het
aantal verpleegdagen en het aantal opnamen.

De veronderstellingen 3 en 4 zijn vooral technisch van aard. De vraag is hoe deze technische relaties er uit
zien. In dit werkdocument wordt getracht hierop een antwoord te geven. Veronderstelling 4. bevat naast de
technische component ook nog een economische component, die voortvloeit uit het veronderstelde economische
gedrag weergegeven in 1. en 2.. 

2.2 Econometrische specificatie

2.2.1 Relatie verpleegdagen en opnamen

Volgens aanname 3. bestaat er voor ieder ziekenhuis dezelfde verhouding tussen het aantal verpleegdagen en
het aantal opnamen. Vergelijking (2.1) geeft deze relatie weer. De verhouding varieert wel door de jaren heen.
Daarom is bij het verhoudingscijfer een index t weergegeven. Dit levert voor ziekenhuis i in jaar t de volgende
vergelijking:

waar:
v = aantal verpleegdagen van ziekenhuis i in jaar tit

a = aantal opnamen van ziekenhuis i in jaar tit

Tevens is het zinvol na te gaan of in het verhoudingscijfer å  een bepaalde trendmatige ontwikkeling is tet

ontdekken. Daarom wordt naast vergelijking (2.1) ook nog de volgende vergelijking geschat:

waar:

t = jaar
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2.2.2 Relatie verrichtingen en herhaal-polikliniekbezoeken/opnamen

Volgens aanname 2 hangt het aantal verrichtingen samen met het aantal herhaal-polikliniek bezoeken en het
aantal opnamen. Daarbij wordt het aantal herhaalbezoeken en opnamen gewogen tot een soort
gestandaardiseerde eenheid. Deze weging is constant voor alle ziekenhuizen en alle jaren. Deze
gestandaardiseerde eenheid wordt gerelateerd aan het aantal verrichtingen. Deze verhouding wordt wel weer
bepaald door medisch technische ontwikkelingen en varieert door de jaren. Dit leidt voor ziekenhuis i in jaar t
tot de volgende vergelijking:1

waar:
l = aantal (gewogen) verrichtingen van ziekenhuis i in jaar tit

b = aantal herhaal polikliniekbezoeken van ziekenhuis i in jaar tit

Ook hier kan worden nagegaan of er in de verhouding tussen verrichtingen en de gestandaardiseerde eenheid
van een trendmatige ontwikkeling sprake is. De te schatten vergelijking luidt dan:

2.2.3 Kostenstructuur

Het model voor de kostenstructuur is samengesteld uit een kostenfunctie en twee vergelijkingen voor de
kostenaandelen. De kostenfunctie heeft betrekking op de variabele kosten. De inzet van kapitaal wordt vast
verondersteld. Personeel en materiaal zijn de onderscheiden ingezette middelen. De productie van een
ziekenhuis bestaat hier uit het aantal herhaal polikliniek bezoeken, het aantal (gewogen) verrichtingen, het
aantal verpleegdagen en het aantal opnamen. Het stelsel van kostenfunctie en kostenaandelen vergelijkingen
ziet er dan als volgt uit (zie voor de kostenfunctie SCP_036f):

kostenfunctie:

waar: 

VC = variabele kosten
y = hoeveelheid productie i (i = herhaal polibezoeken, gewogen verrichtingen, verpleegdagen, opnamen)i

w = prijs ingezet middel j (j = personeel, materiaal)j

K = hoeveelheid kapitaal
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De oorspronkelijke formulering is: è  l = b  + è a   (zie CPB_022/SCP_036: 18).1
1,t t t 2 t

(2.6)

(2.7)

kostenaandeel-vergelijkingen:

waar:

S = kostenaandeel van ingezet middel j (j = personeel, materiaal)j

met de volgende gebruikelijke restricties op de parameters:

De kostenstructuur moet aan regulariteitseisen voldoen, zoals afgeleid wordt in de notitie CPB_032. Dit zal nog
nader bestudeerd worden.

Noten
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3  GEGEVENS

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gegevens besproken die gebruikt zijn bij de analyses beschreven in dit document. In
paragraaf 3.2 wordt aangegeven welke bronnen er beschikbaar zijn voor de verschillende gegevens. Daarna
wordt uiteengezet hoe het analysebestand tot stand is gekomen vanuit de verschillende gegevensbronnen.
Paragraaf 3.3 geeft aan welke selecties daarbij zijn uitgevoerd. In paragraaf 3.4 worden de gegevens besproken
die betrekking hebben op de productie. Paragraaf 3.5 behandelt de gegevens met betrekking tot de ingezette
middelen. Naast de hoeveelheden ingezette middelen komen ook de daarbij behorende prijzen aan bod. Tot slot
bevat paragraaf 3.6 een aantal kerngegevens van de variabelen die in de analyses gehanteerd zijn.

3.2 Beschikbare bronnen

Voor de afleiding van de gegevens in het analysebestand kon worden beschikt over:
- de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen voor de jaren 1984-1994 (NZi);
- de Enquête personeelssterkte ziekenhuizen voor de jaren 1984-1994 (NZi);
- de Enquête financiële statistiek ziekenhuizen voor de jaren 1984-1994 (NZi);
Deze enquêtes bevatten gegevens omtrent de productie, personeelssterkte, kosten en investeringen. Hieronder
wordt aangegeven welke gegevens uit deze enquête beschikbaar zijn voor het meten van de productie en de
ingezette middelen.
Daarnaast is gebruik gemaakt van de gewichten voor verrichtingen van het NZi (gebaseerd op de COTG-
tarieven), en het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS).
Achtereenvolgens worden de bronnen van de gegevens over productie, over hoeveelheden en over kosten van de
ingezette middelen besproken.

3.2.1 Productie

Voor de meting van de productie van ziekenhuizen bevat de Enquête jaarcijfers ziekenhuizen gegevens per
ziekenhuis over het aantal opnamen, verpleegdagen, eerste en herhaal-polibezoeken, en het aantal
dagbehandelingsdagen. Daarnaast zijn er gegevens in de enquête opgenomen over de specialistische
verrichtingen, uitgesplitst naar een groot aantal categorieën. Voorbeelden hiervan zijn operaties, verdeeld naar
8 tariefgroepen, röntgenverrichtingen, laboratoriumpunten en functieonderzoeken.  

3.2.2 Ingezette middelen

De ingezette middelen kunnen worden onderscheiden naar personeel, materiaal en kapitaal.  Hierbij zijn de
hoeveelheden, de kosten en de prijzen van de ingezette middelen van belang. Hieronder worden de bronnen van
de gehanteerde gegevens vermeld. Zie paragraaf 3.4 voor een beschrijving van de constructie van de
hoeveelheids- en prijsvariabelen van de drie onderscheiden ingezette middelen personeel, materiaal en kapitaal.

De Enquête personeelssterkte van de ziekenhuizen bevat gegevens per ziekenhuis over de inzet van zowel
voltijds- als deeltijd personeel, waarbij de laatste ook omgerekend is naar de hoeveelheid personeel met een
volledig dienstverband (fulltime-equivalents ofwel fte's). Uitgedrukt in het aantal arbeidsjaren van het
desbetreffende jaar vormt dit de personeelssterkte.
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.
Bij de afleiding van deze prijs zullen naast een prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (CBS a) en de
materiële kosten ook de aantallen verpleegdagen en polikliniekbezoeken uit de Enquête jaarcijfers een rol
spelen.
De Enquête investeringen vaste activa ziekenhuizen bevat gegevens met betrekking tot de inzet van kapitaal,
zoals boekwaarde en de aanschafwaarde van de vaste activa. Deze gegevens zijn echter voor een deel van de
instellingen niet bekend. Daarom wordt in de analyses het aantal erkende bedden gehanteerd als maatstaf voor
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de ingezette hoeveelheid kapitaal.

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 personeelskosten opgenomen.1

De materiële kosten bestaan uit de kosten van voeding, andere hotelmatige kosten, algemene kosten,
patiëntgebonden kosten en de terrein- en gebouwgebonden kosten.2

De kosten van kapitaal bestaan uit de afschrijvingen van de vaste activa, intrestkosten, kosten van
vernieuwingsfondsen en dotatie voorzieningen en kosten van huur en operationele leasing van
kapitaalgoederen.  3

3.3 Het analysebestand

De beschikbare enquêtes bevatten gegevens per ziekenhuis over de jaren 1984 tot en met 1994. Voor elk jaar
afzonderlijk is bekeken welke ziekenhuizen opgenomen worden 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 1.400
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 personele enquête sommeren tot het opgegeven totaal.
Van de ziekenhuizen waarvoor dit niet het geval is en het verschil niet duidelijk aan een bepaalde personele
categorie toe te rekenen valt, zijn de gegevens eveneens verwijderd uit het bestand. Op dezelfde wijze zijn de
verschillende kostencategorieën uit de financiële enquête gecontroleerd, en zijn gegevens van ziekenhuizen
waarbij subtotalen en totale niet sporen, uit het bestand verwijderd. Daarnaast zijn de gegevens verwijderd van
instellingen waarvoor het aantal verpleegdagen of (herhaal) polikliniekbezoeken niet bekend is of niet spoort
met de ingevulde subcategorieën.

De beschreven selecties leveren een bestand met gegevens van 1.199 instellingen uit verschillende jaren op. Dit
bestand wordt aangeduid met het SCP-analysebestand.

Tabel 3.1 geeft enig inzicht in de verdeling van de instellingen in het analysebestand over de genoemde elf
jaren en in de verhouding ten opzichte van het werkelijke aantal ziekenhuizen.

Tabel 3.1 Aantal algemene ziekenhuizen in de gehele sector en in het SCP-analysebestand, 1984, 1987-1993
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 totaal

gehele sector 159 154 143 140 133 128 122 117 113 113 111 1433

SCP-bestand 121 117 125 117 115 108 97 97 97 103 102 1199 

% SCP-bestand van
gehele sector 76 76 87 84 86 84 80 83 86 91 92 84
Bron: SCP (analysebestand); NZi (intramurale gezondheidszorg in cijfers)

Uit tabel 3.1 blijkt dat in het SCP-analysebestand de gegevens van 84% van alle ziekenhuizen zijn opgenomen.
In 1984 en 1985 zijn er naar verhouding van het kleinste aantal ziekenhuizen (76%) gegevens opgenomen, in
1994 van het grootste aantal (92%). Het aantal ziekenhuizen in het SCP-analysebestand varieert per jaar van 97
in 1990, 1991 en 1992 tot 125 in 1986, terwijl het werkelijke aantal ziekenhuizen daalt van 159 ziekenhuizen
in 1984 tot 111 ziekenhuizen in 1984.

De gegevens, beschreven in paragraaf 3.2 zijn in een aantal gevallen nog bewerkt om de gewenste gegevens te
verkrijgen. In de komende twee paragrafen worden deze bewerkingen besproken voor de productiegegevens en
de gegevens over ingezette middelen, uitgaande van de hiervoor beschreven selecties.

3.4 Productie
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In het model voor de kostenstructuur gespecificeerd in paragraaf 2.3 wordt de productie gevormd door
opnamen, verpleegdagen, herhaal-polikliniekbezoeken en specialistische verrichtingen.

Het aantal verpleegdagen en het aantal herhaal-polikliniekbezoeken is rechtstreeks uit de Enquête jaarcijfers
ziekenhuizen af te leiden. In 1992 is echter de definitie van met de herhaalbezoeken samenhangende begrip
“eerste polikliniekbezoek”gewijzigd (zie NZr 1991). Vanaf 1992 is het aantal eerste polikliniekbezoeken in de
Enquête jaarcijfers aan de hand van deze nieuwe definitie geregistreerd. Het aantal eerste bezoeken valt
daarmee  in 1992 veel lager uit dan in 1991. Het verschil tussen registratie met de oude en met nieuwe definitie
kan voor sommige ziekenhuizen oplopen tot 27% (zie TK 1993/1994: 53). Ook het aantal herhaalbezoeken
wordt door deze definitiewijziging beïnvloed. Daarom moet het aantal herhaalbezoeken vanaf 1992 bijgesteld
worden volgens de oude definitie. Omdat registratie volgens de oude definitie niet bekend is, is een alternatieve
bijstelling gehanteerd. De gemiddelde herhalingsfactor (hier gedefinieerd als het totaal aantal  polibezoeken per
eerste polibezoek) daalt sterk tussen 1984 en 1988, maar is tussen 1988 en 1991 vrijwel constant.4

Verondersteld wordt daarom dat vanaf 1992 per ziekenhuis de herhalingsfactor op het niveau van 1991 ligt.
Het aantal eerste polikliniekbezoeken is via de instelling-specifieke herhalingsfactor van 1991 uit het totaal
aantal polikliniekbezoeken afgeleid.  Het aantal herhaal-polikliniekbezoeken wordt nu berekend als het verschil5

tussen de berekende eerste polikliniekbezoeken en het totaal aantal polikliniekbezoeken.

De specialistische verrichtingen zijn in de Enquête jaarcijfers onderverdeeld in een groot aantal categorieën. In
de analyses zullen deze worden samengevoegd tot één variabele: de gewogen verrichtingen. Deze variabele is
een gewogen som van de volgende 9 groepen van specialistische verrichtingen: gewogen operaties,
röntgenverrichtingen, laboratoriumpunten, functieonderzoeken, fysiotherapeutische behandelingen,
verlossingen, in vivo- en in vitro isotopenonderzoeken en computertomografie.
De variabele gewogen operaties wordt door het NZi berekend als een gewogen som van de aantallen operaties
van de verschillende categorieën. De gewichten van de afzonderlijke categorieën zijn echter niet bekend.
Daarnaast zijn de aantallen operaties per categorie niet voor alle ziekenhuizen bekend. Daarom wordt hier een
eenvoudigere methode gekozen, gebaseerd op het gemiddelde gewicht van de operaties. Per jaar is door het NZi
het gemiddelde gewicht van de operaties in alle algemene ziekenhuizen berekend, aan de hand van de tarieven
van het COTG in 1989.  De variabele gewogen operaties wordt nu in het analysebestand berekend door het6

totaal aantal (ongewogen) operaties per ziekenhuis te corrigeren met de wegingsfactor bij het desbetreffende
jaar.  7

De overige 8 groepen verrichtingen kunnen direct uit het analysebestand worden afgeleid doordat daar de
afzonderlijke categorieën binnen één van de  groepen van verrichtingen niet verschillend worden gewogen. Het
ongewogen aantal verrichtingen wordt daarmee de gehanteerde variabele. 
De variabele gewogen verrichtingen wordt nu geconstrueerd, door de 9 groepen gewogen op te tellen. Dit wordt
gedaan met gewichten per groep, die voor alle instellingen en jaren gelijk zijn. Ook deze gewichten 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.

3.5 Ingezette middelen

3.5.1 Indicatoren ingezette middelen

Personeel
De personeelssterkte is direct uit de enquête af te leiden. zoals gezegd in paragraaf 3.2 is de inzet van 
deeltijdpersoneel daarbij omgerekend naar een hoeveelheid voltijdspersoneel. De personeelssterkte wordt dus
gemeten in fte’s. Door de invoering van arbeidsduurverkorting (ADV) ligt de arbeidsduur in de jaren vóór 1987
hoger dan de arbeidsduur voor de jaren vanaf 1987. De personeelssterkte is daarom in de jaren 1984-1994
hiervoor gecorrigeerd met de contractuele arbeidsduur voor de gezondheidszorg. Deze gecorrigeerde
personeelssterkte wordt in de berekeningen van de prijzen gehanteerd.

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 paragraaf 3.4.2). De resulterende maatstaf is hierdoor, zoals zal blijken,
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enigszins gerelateerd aan het aantal verpleegdagen en het aantal polikliniekbezoeken. 

Kapitaal
In de analyses wordt het aantal bedden als maat gehanteerd voor de inzet van kapitaal. De gedachte hierachter
is dat er per bed een bepaalde hoeveelheid ruimte is gereserveerd. De grootte van het gebouw is dan lineair
afhankelijk 
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van het aantal bedden dat er in het ziekenhuis aanwezig is. De bedden als maat voor de ingezette hoeveelheid
kapitaal meet dus de gebouwencapaciteit; de medische inventaris wordt hiermee buiten beschouwing gelaten.

3.5.2 Prijzen ingezette middelen

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 woonlasten (onder meer door
verschillen in grondprijzen). Er bestaan echter ook verschillen in de prijs van arbeid als gevolg van verschillen
in schaarste op de arbeidsmarkt tussen regio's.
De meting van de prijzen voor de ingezette middelen wordt daarom gebaseerd op verschillen in de kosten per
eenheid ingezet middel tussen de verschillende jaren en de verschillende regio's. Om deze effecten te
modelleren worden de prijzen geschat op basis van een soort gemiddelde kosten per eenheid van een bepaald
ingezet middel, waarbij zowel met de regio als het jaar rekening wordt gehouden. In de bijlage is een algemeen
model afgeleid voor een willekeurig ingezet middel. 

De kosten per eenheid personeel zijn berekend door de personeelskosten te delen door  het aantal voor
arbeidstijdverkorting gecorrigeerde aantal arbeidsjaren. De resulterende prijsindex wordt direct in de analyses
als prijsvariabele gehanteerd. De geschatte prijsindices voor personeel zijn weergegeven in de bijlage (tabel
A.1)

Aangezien er geen natuurlijke maat is voor de hoeveelheid ingezet materiaal in ziekenhuizen, wordt hier een
enigszins andere methode gekozen. Aan de hand van een aantal door het CBS gepubliceerde prijsindices voor
de gezinsconsumptie (CBS a) wordt voor materiaal een landelijk prijsindexcijfer berekend. Het betreft hier
afzonderlijke prijsindices met betrekking tot voedingsmiddelen, verwarming en verlichting, meubelen en
onderhoud, medische verzorging, vervoer en communicatie, en ontwikkeling en ontspanning. Deze ver-
schillende prijsindices worden gewogen met de (macro)kostenaandelen van de bijbehorende kostencategorieën
voor de ziekenhuizen (zie ook Van den Berg 1991 en Blank en Eggink 1996: 91). Als basisjaar dient 1984. 
Op dit landelijke cijfer wordt een correctie aangebracht om regionale prijsverschillen te modelleren. Deze
correctie is gebaseerd op de regionale verhoudingen tussen de materiaalkosten en de aantallen verpleegdagen
en polikliniekbezoeken. Deze keuze voor verpleegdagen en polikliniekbezoeken als maatstaf voor de
hoeveelheid ingezet materiaal vloeit voort uit de gedachte dat iedere patiënt staat voor de consumptie van een
bepaalde hoeveelheid voedingsmiddelen, verlichting, verwarming enzovoort. Op basis van deze kosten per
eenheid materiaal worden prijzen geschat, zoals in de bijlage beschreven, variërend tussen regio’s en jaren. De
schattingen voor de prijs van materiaal zijn weergegeven in tabel A.1 in de bijlage.
De landelijke prijsindex wordt nu gecorrigeerd met behulp van de regionale variatie in deze prijs per
verpleegdag en polibezoek. De regionale correctie op het indexcijfer wordt zodanig toegepast dat het
gemiddelde van de resulterende regionale prijzen gelijk is aan het landelijke prijsindexcijfer voor materiaal uit
de CBS-gegevens.

De prijs van kapitaal hoeft niet te worden berekend aangezien kapitaal als vaste input wordt gehanteerd. Alleen
de hoeveelheid kapitaal zal in de berekeningen worden opgenomen.

3.6 Kerngegevens analysebestand

In het voorgaande is aangegeven welke variabelen in het analysebestand zijn opgenomen en hoe het
oorspronkelijke datamateriaal is bewerkt om tot deze variabelen te komen. De gegevens zijn daarbij
onderscheiden in  productiegegevens en gegevens over de inzet van middelen. In deze paragraaf worden enkele
kerngegevens van deze variabelen gepresenteerd. Tabel 3.2 geeft de kerngegevens van de variabelen over de
productie van de ziekenhuizen.



15

Tabel 3.2 Statistische kenmerken van de gegevens van ziekenhuizen, 1984-1994

variabele gemiddelde standaard deviatie minimum maximum

productie

verpleegdagen (x 1.000) 113 55 18 311
dagbehandelingsdagen (x 1.000) 3 2 0 13
opnamen (x 1.000) 10 5 2 28
eerste polikliniekbezoeken (x 1.000) 40 23 3 145
herhaal-polikliniekbezoeken (x 1.000) 103 51 10 312
gewogen verrichtingen (x 1.000) 193 111 22 647a

variabele kosten
personeel (x 1.000 gulden) 45.000 27.500 5.500 168.000
materiaal (x 1.000 gulden) 20.600 14.100 1.600 77.600
totaal (x 1.000 gulden) 65.600 41.200 7.400 246.000

prijzen variabele ingezette middelen
personeel 56.400 6.500 46.800 72.100
materiaal 108 12 87 153a

vaste inzet van middelen
kapitaal  (bedden) 415 207 98 1198

1 gewogen verrichting staat voor de zwaarte van een gemiddelde operatie.a

De prijs van materiaal is berekend als een indexcijfer met de gemiddelde prijs in 1984 gelijk aan 100.b

Bron: SCP (analysebestand)   

Tabel 3.2 geeft aan dat de ziekenhuizen in het SCP-analysebestand gemiddeld ongeveer 400 erkende bedden
hebben. De verschillen in schaal zijn echter groot: het aantal bedden varieert van ongeveer 100 tot 1.200 per
ziekenhuis. Het gemiddelde aantal verpleegdagen per ziekenhuis is ruim 100 duizend per jaar. gecombineerd
met het gemiddeld aantal erkende bedden levert dit gemiddeld een bezettingsgraad van 75%
(verpleegdagen/(erkend bedden*365)). Het gemiddelde aantal dagbehandelingsdagen is slechts 3 duizend. Ten
opzichte van het aantal verpleegdagen is dat aantal marginaal (slechts 3 %). Het aantal polikliniekbezoeken is
daarentegen substantieel. In totaal zijn er gemiddeld ongeveer 140 duizend polikliniekbezoeken per ziekenhuis.
De eerste polikliniekbezoeken beslaan ongeveer een kwart van alle polikliniekbezoeken. De herhalingsfactor
(het aantal herhaalbezoeken per patiënt) ligt dus ongeveer op 3. De wegingsfactoren van de gewogen
verrichtingen zijn dusdanig geconstrueerd dat 1 ‘gewogen verrichting’ staat voor de ‘zwaarte’ van een
gemiddelde operatie.  Gemiddeld over de ziekenhuizen in het bestand, worden er 193 duizend verrichtingen per
jaar uitgevoerd. de variatie is ook hier fors, met en minimum van 22 duizend en een maximum aantal van 647
duizend.
De variabele kosten van de ziekenhuizen, dus de kosten van personeel en materiaal tezamen bedragen
gemiddeld ruim 65 miljoen gulden, met een variatie tussen 7,4 miljoen en 246 miljoen gulden. De
personeelskosten nemen ruim twee derde van de variabele kosten in beslag.
De prijs van personeel, ofwel kosten van 1 fte, is gemiddeld over alle instellingen in het SCP-analysebestand 56
duizend gulden. De minimale prijs bedraagt bijna 47 duizend gulden, de maximale prijs 72 duizend, een
variatie om het gemiddelde van ruim 10%. De prijs van materiaal is een indexcijfer waardoor slechts de
verschillen tussen de instellingen van belang zijn. Opgemerkt wordt daarom alleen dat de variatie van de prijs
van materiaal om zijn gemiddelde ongeveer 10% bedraagt.

Voor de volledigheid worden in tabel B.1 in bijlage B de correlaties van de bovenstaande variabelen gegeven.
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Overige personeelskosten betreffen bijvoorbeeld kosten voor werving en selectie, kosten voor opleiding en kosten voor de voorgeschreven1

kleding.

De andere hotelmatige kosten omvatten onder andere de kosten van huishouding, inrichting en vervoer. Onder algemene kosten vallen2

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, voorzieningen aan terreinen, inventarissen en de immateriële vaste activa. 3

Ook de gemiddelde herhalingsfactor in de periode 1992-1994, berekend met behulp van de nieuwe definitie, is vrijwel constant. Het4

hanteren van een constante herhalingsfactor in de oude definitie is daarom plausibel. 

Voor sommige ziekenhuizen is de herhalingsfactor in 1991 niet bekend, omdat de dataset geen waarneming van dat ziekenhuis in 19915

bevat.. In die gevallen is de gemiddelde herhalingsfactor voor 1991 gehanteerd bij de correctie van de eerste polikliniekbezoeken in 1992-
1994. In 1984 zijn er twee gevallen waarvoor de herhalingsfactor extreem hoog is.  Op dezelfde manier als voor 1992-1994 is voor deze
gevallen via de gemiddelde herhalingsfactor in 1984 het aantal eerste en herhaal-polikliniekbezoeken gecorrigeerd.

Zie voor de gehanteerde wegingsfactoren van de verschillende typen operaties de toelichting bij de productiestatistiek van de algemene6

ziekenhuizen (NZi 1989).

In feite wordt door deze constructie de aanname gemaakt dat het gewicht van de operaties in één jaar voor alle ziekenhuizen gelijk is. De7

ontwikkeling van het gewicht van de operaties door de tijd heen is echter wel in de weging opgenomen.

Noten
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4 SCHATTINGSRESULTATEN

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de in hoofdstuk 2 besproken modellen. Paragraaf 4.2 
heeft betrekking op de relatie tussen het aantal verpleegdagen en opnamen. Paragraaf 4.3 bevat de resultaten
met betrekking tot de relatie tussen verrichtingen en herhaalbezoeken en opnamen. Dan volgen in paragraaf 4.4
de schattingresultaten van het systeem van  kostenfunctie en kostenaandeel-vergelijkingen. Paragraaf 4.5 geeft
een samenvatting van de besproken resultaten.

4.2 De relatie tussen verpleegdagen en opnamen

Deze paragraaf bevat de resultaten van de twee modellen voor de relatie tussen het aantal verpleegdagen en
opnamen. Model I is geformuleerd in vergelijking (2.1), model II met trendvariabele is geformuleerd in
vergelijking (2.2). De resultaten van beide modellen zijn samengevat in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Schattingsresultaten verpleegdagen-opnamen, 1984-1994

variabelen parameter schatting t-waarde
Model I
opnamen 1984 0 12,17 118,8984

opnamen 1985 0 11,93 117,2385

opnamen 1986 0 11,73 117,3886

opnamen 1987 0 11,42 113,8587

opnamen 1988 0 11,32 117,7188

opnamen 1989 0 11,04 113,6289

opnamen 1990 0 10,68 106,4190

opnamen 1991 0 10,40 112,9391

opnamen 1992 0 10,11 114,1492

opnamen 1993 0 9,86 116,9793

opnamen 1994 0 9,55 118,1094

R 0,962

loglikelihood 13.357

Model II
opnamen 0 12,25 219,60
jaar á -0,26 -30,03
R 0,962

loglikelihood 13.359

Bron: SCP (analysebestand)

Uit de resultaten van model I in tabel 4.1 blijkt dat er een zeer nauw verband bestaat tussen het aantal
verpleegdagen en het aantal opnamen. Deze verhouding was in 1984 ongeveer gelijk aan 12. Uit de zeer kleine
standaardafwijking wordt duidelijk dat de verschillen tussen ziekenhuizen in dit verhoudingscijfer bijzonder
gering zijn. In de loop der tijd is de verhouding trendmatig afgenomen. In 1994 is het aantal verpleegdagen per
opname nog slechts 9,6. 
Daarnaast is het eenvoudiger model II geschat, waarbij de trendmatige ontwikkeling wordt weergegeven met
een trendvariabele. Uit de schattingsresultaten blijkt dat het aantal verpleegdagen per opname per jaar met iets
meer dan 0,25 afneemt.
Vergelijking van de beide loglikelihoods geeft aan dat beide modellen in feite identiek zijn.  Het model met de1

trendvariabele heeft dan ook de voorkeur, omdat dit model direct de mogelijkheid biedt het aantal
verpleegdagen te voorspellen op basis van het aantal opnamen.
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4.3 De relatie tussen opnamen, herhaal-polikliniekbezoeken en verrichtingen

De twee modellen in deze paragraaf geven een beschrijving van het aantal verrichtingen. Het aantal
verrichtingen wordt in verband gebracht met het aantal herhaal-polikliniekbezoeken en het aantal opnamen.
Voor het optellen van polikliniekbezoeken en opnamen wordt een vaste weging gehanteerd over de jaren. Wel
verandert in de loop der jaren de verhouding tussen enerzijds het aantal herhaal-polikliniekbezoeken en
opnamen en anderzijds het aantal verrichtingen. Dit is geformuleerd in vergelijking (2.3) Wederom is naast het
volledige model (model I) ook een eenvoudiger model geschat waarbij het verhoudingsgetal per jaar wordt
vervangen door een trendvariabele (model II).  Dit is weergegeven in vergelijking (2.4).  De resultaten van
beide modellen zijn weergegeven in tabel 4.2.

Tabel 4.2 Relatie verrichtingen en opnamen, polibezoeken, 1984-1994a

variabelen parameter schatting t-waarde
Model I
weging opnamen è 146,48 2,252

opnamen, polibezoeken 1984 è 0,09 2,411,84

opnamen, polibezoeken 1985 è 0,09 2,411,85

opnamen, polibezoeken 1986 è 0,09 2,411,86

opnamen, polibezoeken 1987 è 0,09 2,401,87

opnamen, polibezoeken 1988 è 0,09 2,401,88

opnamen, polibezoeken 1989 è 0,08 2,401,89

opnamen, polibezoeken 1990 è 0,08 2,401,90

opnamen, polibezoeken 1991 è 0,08 2,401,91

opnamen, polibezoeken 1992 è 0,08 2,401,92

opnamen, polibezoeken 1993 è 0,08 2,401,93

opnamen, polibezoeken 1994 è 0,07 2,401,94

R 0,90 2,402

loglikelihood 19747,4

Model II
weging opnamen è 136,76 2,392

opnamen, polibezoeken è 0,09 2,561

jaar â -0,00 -2,55
R 0,902

loglikelihood 19755,8

De variabele “opnamen, polibezoeken” staat hier voor de herhaalbezoeken + è  * opnamen, waar  è  simultaan geschat wordta
2 2

Bron: SCP (analysebestand)  

Uit de resultaten van model I in  tabel 4.2 blijkt dat er een samenhang bestaat tussen enerzijds het aantal
opnamen, herhaal-polibezoeken en anderzijds het aantal verrichtingen. In tegenstelling tot de verhoudingen in
tabel 4.1 blijken hier wel verschillen tussen ziekenhuizen te bestaan. De standaardfouten blijken hier relatief
groot te zijn. Uit tabel 4.2 blijkt verder dat het aantal verrichtingen per opname, polibezoek in de periode 1984-
1994 gestaag toeneemt (h wordt steeds kleiner, zie vergelijking (2.3)). Opvallend in tabel 4.2 is ook de grote1,t 

standaardfout bij h .Dit duidt erop dat in relatie tot het aantal verrichtingen opnamen en polikliniekbezoeken2

zich moeilijk laten wegen. Met andere woorden, de aard van polikliniek bezoeken en opnamen kunnen per
ziekenhuis zo verschillen dat deze in termen van verrichtingen niet goed zijn te aggregeren.
In model II is de trendmatige ontwikkeling in de verhouding tussen verrichtingen en opnamen, 
polikliniekbezoeken geschat. Hieruit blijkt dat genoemde verhouding met een kleine fractie per jaar stijgt. Ook
hier kan uit een loglikelihood ratio test worden afgeleid dat beide modellen identiek zijn. Wederom geldt
daarom vanuit praktische overwegingen een voorkeur voor het model met de trendmatige component.

4.4 De kostenstructuur

Tabel 4.4 bevat de schattingen van de kostenstructuur van algemene ziekenhuizen. Daarnaast zijn 9 varianten
gehanteerd. Ieder model heeft betrekking op een combinatie van verschillende producten (polikliniek bezoeken,
verrichtingen, verpleegdagen en opnamen).  Tabel 4.3 geeft een overzicht van de onderscheiden varianten:
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Tabel 4.3 Varianten kostenfunctie

nummer naam herhaalbezoeken verrichtingen verpleegdagen opnamen

volledig model x x x x
 
variant 1 zonder herhaalbezoeken x x x
variant 2 zonder verrichtingen x x x
variant 3 zonder verpleegdagen x x x
variant 4 zonder opnamen x x x

variant 5 zonder herhaalbezoeken en
verrichtingen x x

variant 6 zonder herhaalbezoeken en
verpleegdagen x x

variant 7 zonder herhaalbezoeken en opnamen x x
variant 8 zonder verrichtingen en verpleegdagen x x
variant 9 zonder verrichtingen en opnamen x x

x : productievariabele in kostenfunctie opgenomen.

De resultaten van het volledige model zijn weergegeven in tabel 4.4. Voor de schattingsresultaten van de 9
varianten wordt verwezen naar de bijlage (tabellen C.1, C.2 en C.3). Opgemerkt moet worden dat bij het
schatten de gegevens zijn geschaald rondom hun gemiddelde waarde.
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Tabel 4.4 Schattingsresultaten volledige kostenfunctie

variabele parameter schatting t-waarde
constante a -0,04 -5,080

herhaalbezoeken b -0,05 -1,631

verrichtingen b 0,38 13,012

verpleegdagen b 0,23 4,143

opnamen b 0,16 3,194

herhaalbezoeken b 0,34 2,662
11

herhaalbezoeken *  verrichtingen b -0,04 -0,3112

herhaalbezoeken * verpleegdagen b 0,16 0,7213

herhaalbezoeken * opnamen b 0,28 1,1114

verrichtingen b 0,21 1,48 2
22

verrichtingen * verpleegdagen b 0,53 2,1623

verrichtingen * opnamen b -0,68 -2,4624

verpleegdagen b 1,24 2,002
33

verpleegdagen * opnamen b -0,98 -1,7534

opnamen b 1,20 1,722
44

prijs personeel c 0,69 691,671

prijs materiaal c 0,31 310,302

prijs personeel c 0,16 14,332
11

prijs personeel * prijs materiaal c -0,16 -14,3312

prijs materiaal c 0,16 14,332
22

kapitaal d 0,42 7,891

kapitaal d 0,54 1,052
11

herhaalbezoeken * prijs personeel e -0,01 -1,9711

herhaalbezoeken * prijs materiaal e 0,01 1,9712

verrichtingen * prijs personeel e -0,03 -4,4321

verrichtingen * prijs materiaal e 0,03 4,4322

verpleegdagen * prijs personeel e 0,09 8,1431

verpleegdagen * prijs materiaal e -0,09 -8,1432

opnamen * prijs personeel e -0,09 -9,4541

opnamen * prijs materiaal e 0,09 9,4542

kapitaal * prijs personeel f 0,03 2,9111

kapitaal * prijs materiaal f -0,03 -2,9112

kapitaal * herhaalbezoeken g -0,53 -2,5911

kapitaal * verrichtingen g -0,05 -0,2712

kapitaal * verpleegdagen g -0,77 -1,6913

kapitaal * opnamen g 0,33 0,7314

R -kostenfunctie 0,952

R -kostenaandeel personeel 0,252

R -kostenaandeel materiaal 0,252

loglikelihood 3085.44

Bron: SCP (analysebestand)

In tabel 4.4 wordt de productie van een ziekenhuis beschreven met herhaalbezoeken, verrichtingen,
verpleegdagen en opnamen. Een van de eerste zaken die opvalt is dat deze kostenfunctie niet voldoet aan de eis
dat deze stijgend is in de herhaalbezoeken.  Een toename van de herhaalbezoeken heeft een negatief effect op
de variabele kosten. Vanwege de sterke correlatie tussen de onderscheiden producten is een dergelijk resultaat
niet zo vreemd. Wellicht heeft daarom een specificatie waarbij voor een geringer aantal producten worden
gekozen de voorkeur. 
Een ander opvallend resultaat is de hoge coëfficiënt voor kapitaal en kapitaal . Dit kan duiden op een hoog2. 

kapitaaloverschot. Hiervoor kan een niet optimale bezettingsgraad verantwoordelijk zijn, maar het kan ook een
statistische artefact betreffen. Het aantal bedden vertoont een zeer hoge correlatie met het aantal opnamen. 
Een derde opvallende punt betreft de waarde van de coëfficiënten van de prijzen van personeel en materiaal
(c’s). Hieruit zijn de vraagelasticiteiten voor personeel en materiaal af te leiden. Bij een verandering van de
prijs van personeel geldt voor de inzet van personeel een elasticiteit van 0,05. Met andere woorden, een hogere
prijs van personeel leidt tot een grotere inzet van personeel. Dit is in strijd met de gangbare economische
veronderstellingen van concaviteit van prijzen. Mogelijk is een samenstellingseffect binnen het personeel
hiervan de oorzaak. Voor de overige vraagelasticteiten gelden daarentegen wel waarden die sporen met de
economische theorie.
Uit de opzet van het model kunnen tevens nog restricties ten aanzien van de parameters behorende bij de
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Het is vrij eenvoudig vast te stellen dat het model met de trendvariabele genest is in het oorspronkelijke model. Daarom kan hier een1

loglikelihood ratio test worden toegepast. De loglikelihood ratio is gelijk aan 4,4, waardoor de test dat beide modellen verschillend zijn
ruimschoots wordt verworpen. ÷2(0.01) = 21.7 bij 9 vrijheidsgraden.

producten worden afgeleid. Het is op dit moment nog niet helder hoe deze restricties er precies uitzien. Deze
zullen in een latere fase nog worden berekend.

Op grond van het bovenstaande en de schattingen die in de bijlage worden gepresenteerd kunnen de volgende
aanbevelingen worden gedaan. In de meeste modellen laat de coëfficiënt van herhaalbezoeken een negatieve
waarde  zien. Wellicht verdient een model waarbij deze variabele geen deel uitmaakt van de productie de
voorkeur. Een model met verrichtingen, verpleegdagen en opnamen ligt dan meer voor de hand.
Ook kan worden nagegaan wat het effect is van een andere definitie van de prijzen van de ingezette middelen
en kapitaal. 
Daarnaast kent het model nog een aantal andere beperkingen. Zo is het aantal opnamen en polikliniekbezoeken
niet verder uitgesplitst naar bijvoorbeeld diagnosegroepen. De samenstelling van de patiëntenpopulatie is
uiteraard ook van invloed op de kosten. Ook binnen diagnosegroepen kan de ernst van de aandoening sterk
verschillen en van betekenis zijn voor de kosten. Deze verschillen hangen voor een deel  ook samen met het
type ziekenhuis (basis-, centrum- of topziekenhuis).
Kapitaal is hier gemeten met het aantal bedden. Deze variabele is vooral een indicator voor de
opnamecapaciteit van een ziekenhuis. In ziekenhuizen spelen andere kapitaalelementen, zoals de medische
apparatuur, ook een belangrijke rol. Het verdient aanbeveling ook dit soort elementen in de analyse te
betrekken.
Eerder werd opgemerkt dat de samenstelling van het personeel ook van invloed is op de uitkomsten van de
productiestructuur. Een verdere differentiatie van personeel zou daarom tot een verbetering van de resultaten
kunnen leiden.
Het meten van dit soort variabelen en de effecten hiervan op deuitkomsten vergt uitgebreid nader onderzoek.
Het SCP zal daarom in de thans lopende studie naar de produktiviteit van ziekenhuizen hieraan ook uitgebreid
aandacht besteden. Bevindingen van deze studie kunnen eventueel in een volgende fase nog in het
ramingsmodel worden ingebracht. 

Noten
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(A.1)

(A.2)

BIJLAGE A  MODELLERING EN SCHATTINGRESULTATEN PRIJSINDEXCIJFERS

In deze bijlage wordt de modellering van de prijsindices voor de ingezette middelen uiteengezet. 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.

De prijzen worden geschat op basis van een soort gemiddelde kosten per eenheid van een bepaald ingezet
middel, waarbij zowel met de regio als het jaar rekening wordt gehouden. Eerst wordt hier een algemeen model
afgeleid voor een willekeurig ingezet middel. Na deze uiteenzetting worden de schattingen gepresenteerd voor
de onderscheiden ingezette middelen.

De kosten per eenheid ingezet middel vormen de uitgangspunt in dit model. De kosten per eenheid ingezet
middel voor een ziekenhuis worden bepaald door de prijsontwikkeling in de tijd, de regionale prijscomponent
en een specifieke prijscomponent voor het ziekenhuis zelf. De specifieke prijscomponent voor het ziekenhuis
verwijst naar bijvoorbeeld verschillen tussen ziekenhuizen die optreden door verschillen in kwalificaties van
het personeel en dient dus als een soort kwaliteitsmaatstaf. Het ene ziekenhuis kan immers beter opgeleid
personeel in dienst hebben dan het andere ziekenhuis. 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 referentieregio, de prijsindex voor de tijd, de prijsindex voor de regio en een ziekenhuis specifieke
(prijs)index:

waarbij:

= kosten per eenheid ingezet middel ('unit value')

= constante

= prijsindex voor de tijd

= prijsindex voor de regio

= ziekenhuis specifieke (prijs)index 

Vergelijking (A.1) kan ook worden geschreven als:

waarbij:
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(A.3)

(A.4)

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

(A.9)

Voor een willekeurig instelling i op een bepaald tijdstip t  en in een bepaalde regio r  geldt dat de prijsindexi i

voor de tijd en de regio te schrijven zijn als:

waarbij:

en: 

waarbij:

De ziekenhuis specifieke (prijs)index wordt als een soort restterm opgevat, die aan de gangbare
veronderstellingen voor de methode van kleinste kwadraten voldoet. Vergelijking (A.2) kan dan worden
geschreven als een regressievergelijking: 

waarbij:

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 instellingen.

Schatting op basis van de gegevens van de individuele ziekenhuizen geeft vervolgens de gewenste
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prijsindexcijfers.

Voor de ziekenhuizen zijn de prijsindexcijfers geschat voor de volgende categorieën van ingezette middelen:
1. personeel
2. materiaal

Zoals aangegeven in paragraaf 3.5.2 zijn de kosten per eenheid product voor de twee categorieën berekend door
de verschillende soorten kosten te delen door respectievelijk het aantal voor arbeidstijdverkorting gecorrigeerde
aantal arbeidsjaren, de som van het aantal polikliniekbezoeken en verpleegdagen.

De schattingen hebben betrekking op gegevens over de periode 1984-1994. Voor de regio's is gebruik gemaakt
van de gangbare indeling in gezondheidsregio's. Tabel A.1 geeft de geschatte prijsindexcijfers en de t-waarden.

Tabel A.1 Schattingen tijd- en regioprijsindexcijfers: 1984-1994

personeel materiaal

gezondheidsregio/jaar schatting t-waarde schatting t-waardea b a b

Constante 4.869.410* 1.150,91 6.408 117,65

1984 100 100
1985 102* 2,29 104 1,38
1986 108* 10,64 104 1,58
1987 109* 12,37 107 2,53
1988 110* 13,18 112 4,22
1989 111* 14,63 116 5,44
1990 118* 22,30 132 9,82
1991 125* 29,57 142 12,55
1992 130* 35,03 156 15,81
1993 136* 42,03 157 16,33
1994 139* 45,06 162 17,28

Groningen 100 100
Friesland 99 1,08 94 1,40
Drenthe 102 1,87 89 2,65
Zwolle 100 0,11 90 2,35
Twente 100 0,41 91 2,06
Stedendriehoek 98 1,32 93 1,45
Arnhem 102 1,45 94 1,62
Nijmegen 99 1,06 90 2,06
Utrecht 97* 3,35 88 3,48
Flevoland 103* 2,06 101 0,11
Het Gooi 105* 3,39 95 0,90
Alkmaar 100 0,32 95 1,07
Kennemerland 102 1,45 85 3,79
Amsterdam 106* 6,24 103 0,92
Leiden 99 0,41 83 3,40
Den Haag 99 0,61 105 1,08
Delft 99 0,54 121 2,77
Midden-Holland 100 0,11 88 2,30
Rijnmond 100 0,37 103 0,69
Dordrecht 99 0,61 82 4,50
Zeeland 100 0,10 97 0,56
Breda 96* 3,41 84 4,10
Tilburg 100 0,12 110 1,85
Den Bosch 98 1,96 82 4,61
Eindhoven 97* 3,12 98 0,43
Noord-Limburg 100 0,31 82 4,26
Zuid-Limburg 98 1,51 81 4,71

De significant van 100 verschillende coëfficiënten zijn aangegeven met *.a

De t-waarden zijn hier gedefinieerd in termen van afwijkingen van 100, in plaats van de gebruikelijke afwijkingen van 0.b

Bron: SCP (analysebestand)
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Uit tabel A.1 volgt dat de prijsindexcijfer als basis de prijs in Groningen in 1984 hebben. Er is direct af te
leiden dat het prijsindexcijfer voor personeel in bijvoorbeeld Amsterdam in 1989 gelijk is aan 118
(=106*111/100).

BIJLAGE B  CORRELATIES VAN VARIABELEN IN HET ANALYSEBESTAND

Tabel B.1 Correlatiecoëfficiënten van de variabelen in het analysebestand

 herha
verplee dagbe al verric kosten kosten prijs prijs

g h. opname eerste polibe htinge persone materiaa variabele persone materiaa
dagen dagen n polibez z n el l kosten el l bedden

verpleegdagen 1 0,60 0,96 0,80 0,90 0,90 0,90 0,85 0,89 0,07 0,08 0,98
dagbehandelingsdage
n  1 0,70 0,79 0,72 0,72 0,73 0,70 0,74 0,51 0,26 0,65
opnamen   1 0,88 0,92 0,94 0,93 0,89 0,93 0,23 0,16 0,96
eerste polibezoeken     1 0,86 0,88 0,88 0,83 0,88 0,42 0,19 0,83
herhaal-polibezoeken 
        1 0,88 0,86 0,82 0,86 0,19 0,11 0,91
verrichtingen          1 0,94 0,91 0,94 0,32 0,19 0,91
kosten personeel           1 0,95 0,99 0,39 0,26 0,92
kosten materiaal              1  0,97 0,38 0,28 0,86
variabele kosten                1 0,39 0,29 0,91
prijs personeel                  1 0,62 0,14
prijs materiaal                    1 0,11
bedden                   1 

Bron: SCP (analysebestand)



26

BIJLAGE C  SCHATTINGSRESULTATEN KOSTENFUNCTIE

Tabel C.1 Schattingsresultaten volledige kostenfunctie en varianten 1,2 en 3

variant 1 variant 2 variant 3

variabele parameter schatting t-waarde schatting t-waarde schatting t-waarde
constante a -0,03 -4,77 -0,03 -3,94 -0,03 -3,700

herhaalbezoeken b -0,01 -0,27 -0,07 -2,291

verrichtingen b 0,35 12,22 0,37 12,472

verpleegdagen b 0,22 3,98 0,14 2,213

opnamen b 0,12 2,35 0,54 11,26 0,24 5,164

herhaalbezoeken b 0,34 2,43 0,27 2,132
11

herhaalbezoeken *  verrichtingen b -0,02 -0,1812

herhaalbezoeken *
verpleegdagen b 0,62 2,8213

herhaalbezoeken * opnamen b -0,08 -0,33 0,40 1,7714

verrichtingen b 0,27 1,92 0,18 1,30 2
22

verrichtingen * verpleegdagen b 0,30 1,2523

verrichtingen * opnamen b -0,45 -1,74 -0,32 -1,3424

verpleegdagen b 1,09 1,76 0,93 1,392
33

verpleegdagen * opnamen b -0,63 -1,19 -0,48 -1,0034

opnamen b 1,43 2,33 0,90 1,68 0,27 0,482
44

prijs personeel c 0,69 690,45 0,69 697,82 0,69 674,461

prijs materiaal c 0,31 309,73 0,31 311,93 0,31 302,742

prijs personeel c 0,15 14,24 0,15 14,47 0,12 11,522
11

prijs personeel * prijs materiaal c -0,15 -14,24 -0,15 -14,47 -0,12 -11,5212

prijs materiaal c 0,15 14,24 0,15 14,47 0,12 11,522
22

kapitaal d 0,45 8,42 0,53 9,09 0,59 16,571

kapitaal d 0,36 0,71 1,23 2,18 0,01 0,032
11

herhaalbezoeken * prijs
personeel e -0,01 -2,63 -0,01 -1,3611

herhaalbezoeken * prijs materiaal e 0,01 2,63 0,01 1,3612

verrichtingen * prijs personeel e -0,03 -4,77 -0,03 -4,6421

verrichtingen * prijs materiaal e 0,03 4,77 0,03 4,6422

verpleegdagen * prijs personeel e 0,09 8,04 0,09 8,4931

verpleegdagen * prijs materiaal e -0,09 -8,04 -0,09 -8,4932

opnamen * prijs personeel e -0,10 -10,15 -0,12 -13,60 -0,06 -6,2041

opnamen * prijs materiaal e 0,10 10,15 0,12 13,60 0,06 6,2042

kapitaal * prijs personeel f 0,02 2,65 0,02 2,21 0,08 10,7011

kapitaal * prijs materiaal f -0,02 -2,65 -0,02 -2,21 -0,08 -10,7012

kapitaal * herhaalbezoeken g -0,73 -3,34 -0,41 -2,9011

kapitaal * verrichtingen g -0,12 -0,60 0,07 0,4412

kapitaal * verpleegdagen g -0,49 -1,12 -0,91 -1,8413

kapitaal * opnamen g -0,18 -0,45 -0,19 -0,46 -0,10 -0,3114

R -kostenfunctie 0,95 0,94 0,952

R -kostenaandeel personeel 0,25 0,24 0,212

R -kostenaandeel materiaal 0,25 0,24 0,212

loglikelihood 3061.53 2946.60 3019.04

Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel C.2 Schattingsresultaten volledige kostenfunctie en varianten 4, 5 en 6

variant 4 variant 5 variant 6

variabele parameter schatting t-waarde schatting t-waarde schatting t-waarde
constante a -0,03 -5,04 -0,03 -3,56 -0,02 -3,370

herhaalbezoeken b -0,01 -0,441

verrichtingen b 0,41 16,68 0,34 11,502

verpleegdagen b 0,28 5,52 0,14 2,203

opnamen b 0,51 11,91 0,18 4,054

herhaalbezoeken b 0,46 4,112
11

herhaalbezoeken *  verrichtingen b -0,07 -0,7612

herhaalbezoeken *
verpleegdagen b 0,19 1,1213

herhaalbezoeken * opnamen b14

verrichtingen b 0,05 0,40 0,27 1,87 2
22

verrichtingen * verpleegdagen b 0,11 0,6423

verrichtingen * opnamen b -0,16 -0,7124

verpleegdagen b 0,54 1,17 0,89 1,342
33

verpleegdagen * opnamen b -0,17 -0,4034

opnamen b 1,24 3,14 0,77 1,692
44

prijs personeel c 0,69 669,79 0,69 696,40 0,69 673,881

prijs materiaal c 0,31 301,83 0,31 311,13 0,31 302,462

prijs personeel c 0,14 12,83 0,15 14,32 0,12 11,482
11

prijs personeel * prijs materiaal c -0,14 -12,83 -0,15 -14,32 -0,12 -11,4812

prijs materiaal c 0,14 12,83 0,15 14,32 0,12 11,482
22

kapitaal d 0,45 8,44 0,55 9,52 0,61 17,721

kapitaal d 0,58 1,13 0,82 1,47 0,16 0,532
11

herhaalbezoeken * prijs
personeel e -0,02 -4,1611

herhaalbezoeken * prijs materiaal e 0,02 4,1612

verrichtingen * prijs personeel e -0,05 -10,23 -0,03 -4,8921

verrichtingen * prijs materiaal e 0,05 10,23 0,03 4,8922

verpleegdagen * prijs personeel e 0,04 4,04 0,09 8,3531

verpleegdagen * prijs materiaal e -0,04 -4,04 -0,09 -8,3532

opnamen * prijs personeel e -0,13 -15,57 -0,06 -6,8841

opnamen * prijs materiaal e 0,13 15,57 0,06 6,8842

kapitaal * prijs personeel f 0,02 2,54 0,02 1,82 0,07 10,5611

kapitaal * prijs materiaal f -0,02 -2,54 -0,02 -1,82 -0,07 -10,5612

kapitaal * herhaalbezoeken g -0,38 -2,0911

kapitaal * verrichtingen g -0,08 -0,49 -0,17 -1,0812

kapitaal * verpleegdagen g -0,57 -1,33 -0,56 -1,1513

kapitaal * opnamen g -0,81 -2,22 -0,30 -0,9314

R -kostenfunctie 0,95 0,94 0,952

R -kostenaandeel personeel 0,19 0,23 0,212

R -kostenaandeel materiaal 0,19 0,23 0,212

loglikelihood 3034.46 2930.10 2993.13 

Bron: SCP (analysebestand)
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Tabel C.3 Schattingsresultaten volledige kostenfunctie en varianten 7, 8 en 9

variant 7 variant 8 variant 9

variabele parameter schatting t-waarde schatting t-waarde schatting t-waarde
constante a -0,03 -4,32 -0,02 -3,12 -0,02 -2,220

herhaalbezoeken b -0,01 -0,46 0,13 4,111

verrichtingen b 0,39 17,182

verpleegdagen b 0,27 5,18 0,39 6,353

opnamen b 0,57 12,984

herhaalbezoeken b 0,25 1,84 0,29 3,292
11

herhaalbezoeken *  verrichtingen b12

herhaalbezoeken *
verpleegdagen b 0,60 3,0813

herhaalbezoeken * opnamen b 0,21 0,9914

verrichtingen b 0,17 1,71 2
22

verrichtingen * verpleegdagen b 0,10 0,5923

verrichtingen * opnamen b24

verpleegdagen b 0,71 1,56 0,30 0,562
33

verpleegdagen * opnamen b34

opnamen b 0,54 1,232
44

prijs personeel c 0,69 664,35 0,69 679,99 0,69 651,091

prijs materiaal c 0,31 299,39 0,31 304,02 0,31 291,462

prijs personeel c 0,14 12,31 0,12 11,55 0,13 11,712
11

prijs personeel * prijs materiaal c -0,14 -12,31 -0,12 -11,55 -0,13 -11,7112

prijs materiaal c 0,14 12,31 0,12 11,55 0,13 11,712
22

kapitaal d 0,48 9,03 0,64 16,50 0,67 10,581

kapitaal d 0,24 0,51 0,27 0,86 1,07 1,832
11

herhaalbezoeken * prijs
personeel e -0,01 -2,11 -0,04 -7,8311

herhaalbezoeken * prijs materiaal e 0,01 2,11 0,04 7,8312

verrichtingen * prijs personeel e -0,06 -12,0921

verrichtingen * prijs materiaal e 0,06 12,0922

verpleegdagen * prijs personeel e 0,03 3,26 0,02 1,7331

verpleegdagen * prijs materiaal e -0,03 -3,26 -0,02 -1,7332

opnamen * prijs personeel e -0,08 -10,4141

opnamen * prijs materiaal e 0,08 10,4142

kapitaal * prijs personeel f 0,02 2,00 0,07 10,14 0,00 0,4311

kapitaal * prijs materiaal f -0,02 -2,00 -0,07 -10,14 0,00 -0,4312

kapitaal * herhaalbezoeken g -0,32 -2,16 -0,79 -3,7911

kapitaal * verrichtingen g -0,20 -1,2512

kapitaal * verpleegdagen g -0,45 -1,05 -0,70 -1,3713

kapitaal * opnamen g -0,50 -1,4614

R -kostenfunctie 0,95 0,94 0,932

R -kostenaandeel personeel 0,18 0,20 0,132

R -kostenaandeel materiaal 0,18 0,20 0,132

loglikelihood 3005.88  2896.95  2777.41

Bron: SCP (analysebestand)
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