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Probleemstelling
Veel artsen zijn zich totaal niet bewust van het prijskaartje dat aan bepaalde onderzoeken en behandelingen hangt. Uiteraard moet er altijd de beste behandeling voor de patiënt gekozen worden, en
niet de goedkoopste, maar heel vaak is de keuze uit ongeveer gelijkwaardige medicijnen willekeurig
en veel onderzoek wordt aangevraagd ter geruststelling.
In de huisartsenpraktijk wordt bij vage klachten, makkelijk ‘wat’ oriënterend labonderzoek gedaan.
Hele lijsten wordt aangevraagd. Niet wetende dat kreatinine 0,5 cent kost, maar een vitamine D bepaling soms 46 euro. Ik ben ervan overtuigd dat als artsen en ook patiënten zich daar meer van bewust
zijn, er veel gerichter, nuttiger en goedkoper wordt aangevraagd en voorgeschreven.
Bovendien zijn er soms grote verschillen in kosten tussen de diverse zorgaanbieders. Verder zijn bijvoorbeeld vitamine D tabletjes 40 x duurder bij onze apotheek dan bij bijvoorbeeld het Kruidvat.
Met het eigen risico zullen ook de patiënten, in met name de huisartspraktijk, in deze informatie geïnteresseerd zijn.

Doelstelling
De zorgkosten verminderen door meer ‘price wise’- heid bij artsen en patiënten.

Plan van Aanpak
Mijn voorstel is om bij alles wat we aanvragen direct de prijs te laten zien. Dus op elk lab formulier
achter elke aanvraag moet in de toekomst de prijs worden vermeld. Hetzelfde geld voor ander aanvullend onderzoek. En aangezien medicatie voorschrijven nu overal via de computer gaat, kan er als
toevoeging bij de verschillende EPD systemen direct de prijs van het medicijn dat is voorgeschreven,
vermeld worden . Liefst met de eventuele alternatieven en hun prijzen.
Ik ben ervan overtuigd dat artsen zo veel bewuster met hun behandelingen en aanvragen om zullen
gaan en de zorg een stuk goedkoper kan worden.
Dit moet uiteraard uiteindelijk landelijk geregeld worden.
Zorgaanbieders van laboratorium en aanvullend onderzoek moeten verplicht worden hun kosten
op aanvraag formulieren te vermelden. En HIS systemen moeten worden aangepast. Dus dit is een
advies aan beleidsmakers in de zorg.
Maar tot die tijd kunnen met name huisartspraktijken maar ook afdelingen in het ziekenhuis dit deels
zelf regelen. Door prijslijsten op te hangen in de spreekkamers van lab kosten, aanvullend onderzoekskosten en verwijzingskosten.

Behaalde resultaten
In de eigen praktijk heb ik prijzenlijsten opgehangen. Het is dus nog geen gestart project, maar een
voorstel.

Evaluatie / borging
Bij een pilot in huisartsen praktijken kan men de zorg kosten tav aanvullend onderzoek en medicatie
voor en na deze implementatie onderzoeken en evalueren.
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