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Sinds enige tijd stagnatie relatieve 
toename levensverwachting

Bron: Eurostat database



Enkele oorzaken veranderingen 
levensverwachting



Dutch healthcare: important institutional constraints 
withstood system ‘reforms’
• Maximizing risk-solidarity (OUP expenses; benefit basket; risk-adjustment; 

egalitarian health outcomes; community rating; open enrolment)    
• Gatekeeper is the family physician (increases risk-solidarity)
• Self-employed hospital doctors (exception university clinics) 
• Large general acute-care nonprofit hospitals; care normally ‘around-the-

corner’
• High penetration tertiary care, very high research outputs
• Average hospital care sector; large long-term care sector
• Stewardship: consensus-based governance model
• Low volumes, high prices?



Nederland: veel extramurale, weinig 
intramurale zorg



Ziekenhuisopnamen (100.000), 2016

Bron: NVZ Brancherapport, 2018



Toenemende financiële reserves



Zorg-op-de-juiste-plek: over & onderschrijdingen (mln.)
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Zorginkoop: weinig verandering in marktaandeel

Bron: Stadhouders, Jeurissen et al, 2018



Patiëntenvolumes stabiel, investeringen nemen af 

Patiëntenbezoeken in algemene 
ziekenhuizen (miljoenen)

De wachttijden liepen in 2017 op. 61% van de 
patiënten kon in 2017 binnen vier weken terecht op de 
polikliniek, in 2016 was dit 69%.

Afnemende investeringen (mrd.)

Bron: NVZ Brancherapport 2018



Maar wachtlijsten nemen weer toe?

Aantal afdelingen boven treeknorm: diagnostiek (rood), polikliniek (paars) en 
behandeling (geel) 



Drie vraagstukken voor ziekenhuizen

Zeer specialistische zorg 
(derde lijn)

Multi-morbiditeit / 
multi-problematiek

Niet patiënt / cliënt 
gebonden uitgaven



Administrative costs of hospitals
Core Total % GDP

US 15.51% 25.32% 1.43

Netherlands 10.85% 19.79% 0.77

Canada 7.40% 12.42% 0.41

France 8.77% n/a n/a

Germany 9.00% n/a n/a

England n/a 15.45% n/a

Scotland n/a 11.59% 0.51

Wales n/a 14.27% 0.66



Steeds meer polyfarmacie



Crude and multivariable-adjusted* 30-day and 1-year mortality 
by number of previously diagnosed cardiovascular 
comorbidities in patients with AMI

Comorbidities
(n)

30-day mortality 1-year mortality

Dead 
(n, %)

Hazard ratio
(95% CI) 

Dead
(n, %)

Hazard ratio
(95% CI)

0 198 (9.01) 1.00 330 (15.02) 1.00

1 439 (13.03) 1.19 (0.93–1.35) 760 (22.56) 1.16 (1.01–1.34)

2 422 (17.76) 1.49 (1.23–1.80) 816 (34.34) 1.62 (1.41–1.87)
3 252 (21.32) 1.64 (1.32–2.03) 532 (45.01) 1.94 (1.66–2.26)

4+ 97 (22.30) 1.68 (1.28–2.21) 233 (53.56) 2.31 (1.91–2.78)

Comorbidities examined included atrial fibrillation, diabetes, heart failure, hypertension, and stroke. 
*Cox proportional hazards regression model adjusted for age, sex, race, marital status, study year, MI type and acute 
hospital complications.

Source: McManus DD, Nguyen HL, Saczynski JS, Tisminetzky M, Bourell P, Goldberg RJ. Clin Epidemiol. 2012;4:115-23.



Hoe meer comorbiditeiten, hoe hoger de kosten
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Zeer specialistisch: niet bij zorg alleen

Translational research 
& knowledge 
dissemination



Het wordt steeds ‘duurder’ om leven te verlengen

Cutler et al, NEJM, 2006



Marginale kosteneffectiviteit 
Nederlandse ziekenhuizen: EUR 73.600
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Stadhouders et al., 2019, health economics: 
€73.600 per QALY (MSZ, 2012-2014)



Stellingen
Administratieve lasten
• Meer standaardisering administratieve procedures
• Minder verantwoording, meer vertrouwen in professionals 

Multimorbiditeit
• Meer coördinerende specialisten
• Functies organiseren voor multi-morbiditeit
• Meer preventie en person-centered-care
• Financiering

Zeer specialistische zorg
• Spreiding en concentratie zeer specialistische zorg
• Keuzes maken
• Financiering infrastructuur







Medisch-specialistische zorg is 
doelmatiger geworden



Doel evaluatie
Hebben ‘Droom’ en ‘Kwaliteit als Medicijn’ de doelmatigheid van ziekenhuis 
Bernhoven en Rivas Zorggroep structureel op een hoger plan gebracht? 



Deelvragen & structuur evaluatie
• Hoe zijn Droom en KAM vormgegeven? Wat is hun voorgeschiedenis?

• Wat leren vergelijkbare pogingen van ziekenhuizen uit de internationale 
wetenschappelijke literatuur om de kwaliteit te verhogen en de kosten te 
verlagen ons? 

• Hoe ervaart men de hoofddoelstellingen van beide programma’s en 
implementatie daarvan en wat zijn de werkingsmechanismen? 

• Wat is de invloed van Droom en KAM op de kwaliteitsindicatoren in de beide 
organisaties? Hoe percipiëren patiënten dat? Hoe scoort een aantal 
individuele initiatieven? 

• Zijn Droom en KAM er in geslaagd om de kosten van zorg te verlagen? Hoe 
was dit mogelijk (werkingsmechanisme) en wat zijn de consequenties op de 
eigen financiële resultaten?



Methoden
• Kwantitatieve trendanalyses met controlegroep op 1.) Vektis declaraties 

(CPB / Nza); 2.) Jaarrekeningen (IQ) en 3.) Kwaliteitsindicatoren (IQ)
• Empirisch onderzoek: Shared-decision making en substitutie (IQ)
• 63 interviews (kwalitatief onderzoek)
• Documentenanalyse
• Onderzoek internationale literatuur

• Externe klankbordgroep  



Financiële model



Hoofdlijnen programma KAM (Rivas)
Onderdeel Beschrijving programma KAM

Bottom-up 
kwaliteitsinitiatieven

Groot aantal initiatieven (50+) opgezet om kwaliteit te verbeteren en volume te 
beperken (zie bijlage 3), met begeleiding door het projectteam KAM, 
ondersteund door externe consultants 

Versterken samenwerking 
eerste lijn

Intensieve samenwerking huisartsenvereniging ‘HenZ’

Herziene 
financieringsstructuur

Het Beatrix ziekenhuis heeft meerjaren-aanneemsommen met de 
zorgverzekeraars afgesproken. Bij deze afspraak gaat een daling in productie 
niet ten koste van een daling in inkomsten

Wegnemen productieprikkel Aangepast verdeelmodel binnen het medisch specialistisch bedrijf (LOGEX)



Hoofdlijnen Droom (Bernhoven)
Onderdeel Beschrijving programma Droom
Bottom-up 
kwaliteitsinitiatieven

Groot aantal initiatieven (50+) opgezet om kwaliteit te verbeteren en volume te beperken (zie bijlage 
3), met begeleiding door het projectteam Droom, ondersteund door externe consultants tot 2018

Versterken 
samenwerking 1ste lijn

Intensieve samenwerking huisartsenvereniging ‘Synchroon’

Herziene 
financieringsstructuur

Bernhoven heeft meerjaren-aanneemsommen met de zorgverzekeraars afgesproken. Bij deze 
afspraak gaat een daling in productie niet ten koste van een daling in inkomsten

Wegnemen 
productieprikkel en 
bevorderen participatie

Medisch specialisten in loondienst (2015)
Participatiemodel: Bij de overgang naar loondienst is de goodwill van medisch specialisten omgezet 
naar een goodwillfonds, dat deels is herinvesteerd in het ziekenhuis. Bernhoven geeft 
obligatieleningen uit, waardoor medisch specialisten, medewerkers en betrokkenen in de regio 
mede-eigenaar van Bernhoven kunnen worden.

Organisatorische 
verandering

Reorganisatie in vier zorgmodellen die beter aansluiten bij patiëntpad: Acute zorg (inclusief AOA), 
Chronische zorg, Interventie zorgstraten en diagnose en indicatiestelling (D&I)
Medisch specialisten als manager: Medisch specialisten managen de vakgroepen en zorgmodellen, 
ondersteund door een manager. Ook zijn twee medisch specialisten onderdeel van het 
ziekenhuisbestuur

Cultuurverandering Cultuurprogramma: een Silk-training om relaties en dialogen binnen de organisatie te verbeteren



Volume verzorgingsgebied (CPB, Nza)
Beatrixziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven

Gemiddeld effecten zorggebruik verzorgingsgebied, t.o.v. vergelijkbare ziekenhuizen

Waarde behandelvolume (mediane prijzen) ̶ 4.7% ̶ 7.4%

Aantal patiënten +0.3% ̶ 5.0%
Aantal dagbehandelingen +2.0% 0.0%
Aantal klinische behandelingen ̶ 1.5% ̶ 8.2%
Huisarts (unieke patiënten met lange consulten) 0.0% +3.7%

Huisarts (unieke patiënten met lange visites) +6.2% +10.4%

Overige Zvw-uitgaven (excl. ziekenhuisuitgaven) +2.1% +3.1%

Noot: Effecten zijn berekend over alle inwoners in een verzorgingsgebied waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Merk op dat in een verzorgingsgebied ongeveer 20-25% van de patiënten een
ander ziekenhuis danBernhovenenBeatrixziekenhuis bezoeken.Dit verklaartmedewaaromdeeffectenopverzorgingsgebiedkleiner zijn danop ziekenhuisniveau.



Besparingen Bernhoven (jaarrekening)



Patiëntgebonden & gebouw 
gebonden kosten Bernhoven



Besparingen Rivas
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Financiële netto resultaat stagneert



Solvabiliteit
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Patiëntscores zorgkaart Nederland
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Enkele voorbeelden ‘Droom’
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Rivas DM2 (Dossieronderzoek)

• Stijging van 0,1 per maand per HbA1c-waarde bij de HA (Ref.: <53 mmol/mol). 
• Niet significant



Rivas DM2 | Vragenlijstonderzoek

D. Ik heb vertrouwen in de kennis van mijn zorgverlener (p=0,021) 
E. Ik ben tevreden over de zorgverlener (p=0,041) 

Wit = oneens; Grijs = niet eens, niet oneens; Zwart = eens



Rivas Netto promotor score | Vragenlijstonderzoek 

• Verschil interventiegroep en controlegroep 
ongeveer 40

• DM2 patiënten meer tevreden dan 
hypothyreodie patiënten



Inclusiecriteria Exclusiecriteria

Gericht op kostenbesparingen én 
kwaliteitsverbeteringen

Enkel gericht op kostenbesparingen 

Enkel gericht op kwaliteitsverbeteringen

Organisatie brede strategie, meer dan losse interventies Ziekte specifieke interventie/ interventies op een enkele afdeling

Eén ziekenhuisorganisatie Samenwerkingsverband meerdere organisaties/ integratie ziekenhuis en 
verzekeraar

Organisatie in OECD-land Organisatie niet in OECD-land

Bron beschikbaar in het Engels/ Nederlands Bron niet beschikbaar in Engels/ Nederlands

Jaar Type 
strategie

Gerapporteerd effect op kosten Gerapporteerd effect op kwaliteit

University of 
Massachusetts Medical 
Center, USA

1989 CQI Besparing van $6 miljoen Klinische uitkomsten zijn verbeterd

Duke Children’s 
Hospital, USA

1996 Balanced 
Scorecard

Tussen 1996 en 2000 een 
kostenbesparing van $29 miljoen.

Kortere ligduur, patiënttevredenheid stijgt met 18%

Rady Children’s Hospital, 
USA

1997 Clinical 
pathways

50% lagere kosten per behandeling, 
betere prijsafspraken, toename 
marktaandeel

Daling van sterfte en complicaties met 30%

Rode Kruis ziekenhuis, 
NL

2001 Six Sigma Geschatte jaarlijkse besparingen van 
€3.6 miljoen.

Verkorte wachttijden en kortere verblijftijd 

Banner Health, USA 2001 Integrated 
care

Geen uitkomsten gerapporteerd Geen uitkomsten gerapporteerd

Virginia Mason, USA 2002 TPS $13.5 miljoen jaarlijkse besparingen Meer tijd met verpleegkundige, kortere wachttijden

Medical University of 
South Carolina (MUSC), 
USA

2006 VBHC 17% afname in kosten per 
behandeling 

11% afname in ligduur

Lawrence & Memorial 
Hospital, USA

2006 TPS Kortere verblijfsduur Hogere patiënttevredenheid, minder complicaties

UMCG, NL 2007 Lean Six 
Sigma

14%-30% minder tests en een 
kostenreductie van €50.000

Kortere ligduur, minder onnodige ziekenhuisopnames

Banner Health, USA 2011 integrated $19, $15, $29 miljoen aan Gemiddelde ligduur met 14.4% afgenomen, onnodige 



Gemene delers best-practices
Literatuur Droom KAM
Investeren korte 
termijn

+++ +

Bottom-up / 
professionals

+++ +++

Kleine pilots / 
vliegwiel

+++ +++

Informatiesysteem + +
Win-win bekostiging ++ ++

• Hier geen VBHC maar meer PCC
• Bernhoven spiegelt zich aan Christensen

• Bedrijfskundige ontwerpsystemen weinig 
voorspellende waarde 



Geslaagde implementatie, maar …
• ”Ja, dat het dus niet eerder aan hen ook gevraagd is, goh, wat hebben jullie 

nu voor ideeën en waar kunnen wij vanuit verpleegkundig domein 
verbeteren. Ja, en je ziet dat die dus inderdaad lastig van de grond komen en 
dat vinden mensen wel heel vervelend, dat daar inderdaad heel veel gedaan 
is, maar vanuit echt puur vanuit de verpleegkunde opkomend, ja, is die rol 
echt beperkt”(I30.)

• “Er wordt nu onderkend, kijk in de staf is er bezuinigd fors, er zijn 130 fte, dat 
is 8%, 9%, die zijn ook afgebouwd in kosten. Daarvan is gezegd 12% van de 
verpleegkundigen zijn weg maar dat had 8% moeten zijn met de kennis van 
u. Dus heb je dan kosten afgebouwd in de strategie? Ja heb je zeker 
afgebouwd. Maar je merkt dat het op de verpleegkundigen iets teveel was. 
Nou met een krapte in de arbeidsmarkt zorgt dat voor druk op het model” 
(I9)



Theoretische modellen niet optimaal
• “Nou ja, er is een strikte scheiding tussen de vier assen dus je kunt eigenlijk 

niet goed binnen vier assen werken terwijl in de praktijk het erop neerkomt 
dat je wel in vier of drie assen werkt maar dan moet het in de verschillende 
blokjes want anders kun je niet in het ene blokje van een half dagdeel of van 
een dagdeel in verschillende assen werken, dus zeg maar dan komt het 
kaderdenken van de manager komt de gewone workflow in het gedrang.

• “En daar zijn we nu uiteindelijk ook een beetje van af aan het stappen. Wat 
we nu vinden is dat want je leert ook in de loop der jaren is dat we nu 
inzetten op de SEH-arts, maar wel dat je specialist kan komen. Dus ik heb 
geen specialist nodig bij de grote vakgroepen dan, en niet bij KNO, want die 
hoeft maar één keer per drie keer/twee keer per week naar de SEH te komen, 
dat die dus ook geen poli doet op dat moment. Dus op het moment dat ik 
een vraag ook meteen kan komen.” (i39)



Minimale schaal
• “Daar loop je als klein ziekenhuis wel tegenaan, je hebt je hebt een aantal 

vaste kosten die je bijna niet terug kunt brengen. En een klein ziekenhuis 
heeft op een bepaald moment ook een aantal dingen die op het niveau van 
de grootte van de vakgroep niet terug kunnen, Je kunt niet minder dan vier 
urologen nog een continue dienstbezetting. Ergens ontstaat er bij ons ook 
hoe ver zijn de kosten nog samen drukbaar maar in de eerste fase hebben 
we ja toch echt de doelen bereikt die we dachten te bereiken.”(I12)

• “Dus die investeringen zijn vaak lastig. En daar is wel iets waar we niet 
alleen in deze regio, maar door in den lande, een beetje last van hebben. Er 
komt nog steeds meer naar ons toe. Willen we dat weer goed gaan 
aanpakken, dan moeten we soms onze panden gaan uitbreiden. Dan moet er 
veel geïnvesteerd worden. De inkomsten die volgen niet.” (I47)



Meerjarige aanneemsommen
• “Dus dat is een punt van zorg. Hè dat is hetzelfde punt van zorg-- Dat 

ziekenhuis is natuurlijk heerlijk dat die 5 jaar niet naar hun centen hoeven te 
kijken, maar hoe ziet het er over 5 jaar uit? Want dan hebben ze een 
afgeslankte versie van het ziekenhuis. En als die zorgverzekeraar dan zegt 
van, ja, we gaan toch weer gewoon loon naar werk doen, ja, dan kan je 
misschien niet eens je boterham rond krijgen.“ (I43)

• “Ik vind dat nu hebben we als financiering zeg maar dat gegarandeerde 
plafond als oplossing, maar eigenlijk is dat ook maar een soort tijdelijk, maar 
het is een tijdelijke methode om even die volumeprikkel eruit te krijgen. 
Maar als die te lang duurt zo’n gegarandeerd plafond, ja, dan word je op een 
gegeven moment als aanbieder ook weer een beetje lui. Dan denk je ja, ik 
heb toch een gegarandeerd plafond, waarom zou ik harder gaan lopen, dus 
ik denk zo’n plafond werkt 4, 5 jaar en dan moet je weer iets anders gaan 
doen.” (I29)



Kostenafbouw is moeilijk
• “Ook dit hebben we al besproken, maar goed, nu kom je toch op een punt: 

vijf jaar zijn voorbij, waar staan we in de businesscase? Ja, en dan zie je toch 
dat we die kostendaling niet helemaal gehaald hebben. En dan zeggen 
zorgverzekeraars: “Ja, jullie zijn gewoon te duur, want je hebt de 
kostenreductie niet gehaald.” Ja, dat is een lastig gesprek.” (I35)

• “Het idee dat DBC reducties per definitie leidt tot een navenante 
vermindering van de kosten en met in acht nemen van de variabiliteit en de 
vaste kosten, dat is wel iets wat wij gaandeweg geleerd hebben ja. Het kost 
heel veel om ziekenhuizen daadwerkelijk een kostenreductie te laten 
ondergaan.” (I41)



Kwaliteitsuitkomsten
• “Ik kan wel zeggen: er zijn metingen gedaan van hoeveel patiënten zit in 

deze projecten? Hoeveel brieven zijn er gestuurd? Dat is er allemaal wel. 
Maar net dat stukje van de controle van: gaat het dan ook nog goed met die 
mensen? Dat heb ik niet echt gezien.” (I20)

• “Maar het meten daarvan van wat bereik je, dat heb ik niet. We kunnen wel 
tellen hoe vaak we een huisarts aan de lijn krijgen voor dit soort dingen. Dan 
maken wij een bepaalde notitie in NX, in chip soft. Maar ja, echt de ultieme 
resultaten weten we niet.” (I46)



Conclusies
• Succesvolle en structurele implementatie
• Strategieën sluiten aan bij andere geëvalueerde best-practices
• Bijdrage geleverd aan doelmatigheid medisch-specialistische zorg
• Kwaliteit hoog en blijft minimaal stabiel
• Volume (declaratiedata) daalt substantieel zonder afwenteleffecten (CPB)
• Omzet en kosten beide ziekenhuizen ontwikkelen zich gunstig
• Financiële resultaten blijven echter achter
• Context-specifieke factoren zijn belangrijk
• Opschaling / verspreiding kan: aanpassing financiering



Thank you for your attention


