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explosieve groei (bio)medische 
kennis



 ‘… Never has the outlook 
for the profession been 
brighter. Everywhere the 
physician is better 
trained and better 
equipped than he was 25 
years ago. Disease is 
understood more 
thoroughly, studied more 
carefully, and treated 
more skilfully…’

William Osler, 1909
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EUROPEAN HEALTH TOTAL SCORES 2016

“The Netherlands is the only country which has
consistently been among the top three in the total
ranking of any European Index the Health
Consumer Powerhouse has published since 2005.”





Pharmaceutical expenses in the Netherlands

Min. VWS 2015



Yearly expense for very 
expensive and orphan drugs

Million €



Geneesmiddelkosten AMC
Miljoen €



• Eculizumab 250 k€/yr
(kidney disease)

• Agalsidase 300 k€/yr
(Fabry’s disease)

• Advate 325 k€/yr
(hemophilia)

• Ramucirumab 104 k€/yr
(gastric carcinoma)

• Sofosbuvir 80 k€/trx
(viral hepatitis C)

Expensive drugs per patient



And why are they so expensive? 
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0,45 $à 750 $ per pill
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Accessibility of drugs is at stake

• Patient do not receive proper treatment 
due to pricing policy of the pharma 
industry

• “Hidden” undertreament

• Pharma budget ousts other expenses in 
curative medicine 



www.nejm.org
May 2nd 2012





Besparing en toch verbetering

• Stop de dubbelop-
zorg

• Stop de onzin
zorg

• Stop de futiele
zorg



Dubbelop diagnostiek







het 
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Besparing en toch verbetering

• Stop de dubbelop-
zorg

• Stop de onzin
zorg

• Stop de futiele
zorg
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uitgaven per patient gedurende 6 
maanden na assistentenwissel 



wie zijn de big spenders?

jaar v opleiding

vrouw

gepromoveerd

leeftijd

COIG cijfer

tevoren perifeer



wie zijn de big spenders?

jaar v opleiding 0.4 p< 0.001

vrouw 2.1 p=0.01

gepromoveerd 1.0 p=0.6

leeftijd 0.8 p=0.09

COIG cijfer 0.7 p=0.07

tevoren perifeer 2.4 p=0.05



bloeding erosie/ulcus duodeni 
(opname 3 dagen)

• Hb dagelijks (4x)
• trombocyten 1x
• PTT 1,2x
• nierfunctie 1x
• Na 1x
• K 1,5x
• leverenzymen 1x
• CRP 0 x
• X-thorax 0.2x
• echo abdomen 0.1x
• CT abdomen 0.2x



bloeding erosie/ulcus duodeni 
(opname 3 dagen)

• Hb dagelijks (3x)
• trombocyten 1x
• PTT 1,2x
• nierfunctie 1x
• Na 1x
• K 1,5x
• leverenzymen 1x
• CRP 0 x
• X-thorax 0.2x
• echo abdomen 0.1x
• CT abdomen 0.2x



bloeding erosie/ulcus duodeni 
(opname 3 dagen)

• Hb dagelijks (3x) 4,5
• trombocyten 1x 3,2
• PTT 1,2x 2,6
• nierfunctie 1x 4,0
• Na 1x 3,5
• K 1,5x 3,5
• leverenzymen 1x 2,5
• CRP 0 x 2,8
• X-thorax 0.2x 0,2
• echo abdomen 0.1x 0,4
• CT abdomen 0.1x 0,3

realiteit bij 30 pt

= 590 Euro verschil per patient 
met bloeding hoog in tr. 
digestivus

= 98.500 Euro in het AMC per 
jaar alleen al voor deze diagnose





Besparing en toch verbetering

• Stop de dubbelop-
zorg

• Stop de onzin
zorg

• Stop de futiele
zorg









• 88% van de patiënten overschat de 
effectiviteit van een interventie 

• 67% van de patienten onderschat de 
mogelijke schade van een interventie 

• Slechts bij 5-10% van de interventies wordt 
een correcte inschatting van zowel 
effectiviteit als schade gemaakt door 
tenminste 50% van de patiënten





Conclusie
De Nederlandse gezondheids-
zorg legt een aanzienlijk beslag 
op onze middelen maar daar 
komt ook heel wat voor terug

Rantsoenering van zorg is in 
Nederland niet haalbaar, 
bestrijding van de verspilling zou 
ons eerste doel moeten zijn


