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(Potentiële) Belangenverstrengeling Geen 
Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Niet van toepassing

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

Niet van toepassing







% BNP besteed aan gezondheidszorg



Top 3 beste zorgstelsels
(maximaal aantal punten is 

1000)

1. Nederland: 927 punten
2. Zwitserland : 904 punten
3. Noorwegen: 865 punten
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Hoe financieren we die ziekenhuiszorg?
• Tot 1983: open-eind-financiering
• 1983: Start van budgettering van ziekenhuizen
• 1988: FB-parameters (= functiegerichte budgettering): budget is leidend, de 

declaraties (1e-polibezoeken en (dag)opnamen) zijn in feite zonder waarde 
• 2005: Introductie DBC
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Het budget is leidend, de declaraties [1e-polibezoeken en (dag)opnamen] 
zijn in feite zonder waarde 

• 2005: Introductie DBC [diagnose-behandel-combinatie]
In totaal 30.000 verschillende DBC’s!

• 2008-2012: DOT [DBC op weg naar transparantie]
Reductie tot 4.400 DBC-zorgproducten (NZa: 30% maximum tarief, 70% vrij 
tarief)

• 2013: Einde FB-systematiek en transitiemodel
Onderhandeling ziekenhuis – verzekeraar: (meerjaren)contract, declaratie 
DBC’s conform afgesproken DBC-tarieven











Eerste resultaten / indrukken
• AIOS hebben moeizaam toegang gekregen tot de gevraagde gegevens.
• Vakgroepen huiverig om resultaten op persoonsniveau te laten onderzoeken. 
• Zelfde DBC’s uit de twee ziekenhuizen blijken opvallend verschillend opgebouwd.

Bijvoorbeeld:
� in het MZ zeer significant meer (transvaginale) echo's dan in het andere: niet gedaan of niet 

geregistreerd?
� In het MCL geen saline infusion sonography (SIS-echo’s): niet gedaan of niet geregistreerd 

….?
� Bedrag dat voor SIS-echo staat geregistreerd verschilt enorm (factor 7 verschil)
� In het MZ wordt vaker een IUD geplaatst (9% vs 6%)
� In het MZ wordt vaker een verrichting (hysteroscopie) in dagverpleging gedaan (17% vs

10%).
• Nabepaling in reeds geprikt lab is veel goedkoper dan alles primair al aanvragen. 



De AIOS / specialist in de ogen van managers

ØHoog opgeleide individualist
ØProfessionele hightechfanaat
ØOngeleid projectiel
ØOrganisatorisch onbenul
ØNiet opgeleid met ICT
ØWeet niets van financiën
ØArgwanend
ØBehoudend



De manager in de ogen van de AIOS / specialist
ØBeperkt opgeleide bureaucraat 
ØAmbtelijke volger van regeltjes
ØMarionet van de RvB
ØOrganisatie gaat boven de zorg 
ØICT-kennis zonder besef van 

patiëntenzorg 
ØWeet alles van financiën 
ØArgwanend
ØBehoudend









Conclusions and Relevance Research on educating physicians to deliver high-value, cost-conscious care suggests 
that learning by practicing physicians, resident physicians, and medical students is promoted by combining specific 
knowledge transmission, reflective practice, and a supportive environment.


