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Uitl{omsten-analyse biedt uit

}{omst 

MEVR. DRS. M.C. VEENHOF 

Diverse van onze buurlanden kennen al tientallen jaren kwaliteitssystemen 

die patienten, zorgverleners en verzekeraars informatie geven over 'best medical 

practices'. Nederland beschikt nog niet over een dergelijk kwaliteitssysteem, dat 

in het jargon 'uitkomstenanalyse' wordt genoemd. Invoering van uitkomsten

analyse in Nederland zou de transparantie van de zorgsector sterk vergroten 

en daarmee een belangrijke stap zijn op weg naar het introduceren van meer 

vraagsturing in de gezondheidszorg.1 

Een kwaliteitssysteem gericht op het meten en publiceren van resultaten in de 

zorgsector wordt in het jargon uitkomstenanalyse genoemd. Kern van de uit

komstenanalyse is dat de overheid actuele informatie over uitkomsten van de 

zorg -de resultaten- bij zorgaanbieders opeist. De internationale praktijk is dat 

deze informatie vervolgens in de vorm van kengetallen wordt gepubliceerd, aan 

de hand waarvan zorgverleners kunnen worden gebenchmarkt. Deze kengetallen 

brengen de 'best medical practices' aan het Iicht en daar zijn alle partijen bij 

gebaat: 

de informatie stelt verzekeraars in staat kosteneffectieve behandel

methodes in te kopen; 

de informatie stelt patienten en consumenten in de gelegenheid om 

de beste behandeling te selecteren; 

de informatie prikkelt (concurrerende) zorgaanbieders tot verdergaande 

kwaliteitsverbetering; 

de overheid tenslotte kan de benchmarkgegevens gebruiken in haar rol 

als toezichthouder op de zorgsector. 

Uitkomstenanalyse in het buitenland 

Het meten en publiceren van zorgresultaten wordt internationaal toegepast. De 

Scandinavische en Angelsaksische Ianden voerden al in de jaren zeventig en 

tachtig een systeem van uitkomstenanalyse in. Internationale medische studies 

uit die tijd vormden de drijvende kracht achter de uitkomstenanalyse. Deze stu

dies toonden aan dater substantiele verschillen bestonden in het zorgvolume 

per arts en per regio die non-medisch van aard waren. Deze verschillen konden 

nogal eens teruggevoerd worden op verschillen in de wijze van betaling. Een 
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voorbeeld is het onderzoek van de gezondheidseconomen Gruber en Owings 

zoals aangehaald door Van Dalen2
. De economen zochten naar een verklaring 

voor de snelle opkomst van de keizersnede in de Verenigde Staten in de periode 

1970-1982 en bekeken of er economische motieven in het spel waren. Uit het 

onderzoek bleek dat "de arts zich duidelijk door economische motieven laat 

inspireren bij zijn snij- en hechtwerk. Wanneer gynaecologen te maken kregen 

met een terugvallende vraag naar hun diensten waren ze niet te beroerd om 

potentieel gezonde bevallingen te vervangen voor de duurdere (lucratievere) kei

zersnede."3 De economische factor verklaarde 16% tot 32% van de substitutie van 

keizersneebevallingen door gewone bevallingen. 

Uitkomstenanalyse werd in de genoemde Ianden ingevoerd om de kwaliteit van 

de zorg te verhogen de invloed van non-medische motieven bij medische besliss

ingen te beperken en lucratieve overbehandeling van patienten te voorkomen. 

Van grofmazig tot zeer gedetailleerd 

Het detailniveau van de internationale uitkomstenanalyses wisselt van grofma

zig tot zeer gedetailleerd. Al aan de hand van een beperkt aantal parameters kan 

de kwaliteit van het zorgproces gecontroleerd worden omdat zo'n 30-50% van de 

medische zorg wordt bepaald door frequent voorkomende medische verrichtin

gen en ziektes. De tabel op de volgende pagina geeft een voorbeeld van een 

beperkt aantal operationele medische resultaten waarmee Scandinavische en 

Angelsaksische Ianden de kwaliteit van hun gezondheidszorg meten4
• Publicatie 

van deze resultaten gaat in deze Ianden vergezeld van analyses. De resultaten 

worden bijvoorbeeld uitgesplitst naar type ziekenhuis: universitair, groot en rest. 

Een zeer gedetailleerde vorm van uitkomstenanalyse wordt in de Verenigde 

Staten toegepast door de federate overheid (Agency for Healthcare Policy Research en 

Healthcare Finance Administration). De Fed heeft voor een hoog detailniveau geko

zen omdat zij niet alleen de kwaliteit van de zorg wil bewaken, maar ook een 

fundamentele bijdrage willeveren aan zorgvernieuwing en preventie. 

Gedetailleerde uitkomstenanalyses bieden namelijk de mogelijkheid om behan

delpraktijken grondig te evalueren. 

Opvallend is overigens dat een aantal zorginstellingen in de Verenigde Staten 

meer zorguitkomsten -meer informatie over zorgresultaten- aanlevert dan wette

lijk vereist is en daarbij ook onder ling samenwerkt. Deze zorginstellingen 

gebruiken de zorguitkomsten als een kwaliteitskeurmerk waarmee ze zich rich

ting de 'klant' kunnen profileren (marketingstrategie). De Amerikaanse zorg

markt, die lang niet zo sterk gereguleerd is als de Nederlandse, prikkelt instellin

gen immers om te concurreren op kwaliteit. 
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Voorbeelden van uitkomsten zorgverlening 

Beroerte 

Rughcrnia 

Prematuritas 

Suikerziekte 

Leukemic, long-, 

borstkanker 

Hartinfarct, hartfalen 

Obstructicf longlijden, 

astma 

Galblaas-, blinde darm 

operatic 

Prostaatoperatic 

Knie-, heup

liesbreukoperaties 

Pasgeborenen 

Depressie en 

schizofrenic 

Staaroperatie 

Amandeloperatie 

Termijn waarop patient gemiddeld weer kan lopen 

Termijn waarop patient gemiddeld weer kan lopen 

Zwangerschaps-, opnametermijn, sterftekans 

Blindheid, nieruitval, amputaties, hart & vaatziekten 

Overlevingskansen 

Overlevingstermij n 

Inspanningstolerantie, opnames, overleving 

Termijn waarop patient weer kan werken 

Kans op sterfte, grootte straal, incontinentie 

Kans op recidief, revisies 

Overlevingskansen moeder en kind 

Aantal gewerkte dagen per jaar 

Gezichtsvermogen 

Bloedingen, sterfte, recidief 
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ll? Invoering van 

uitlmmstenanalyse 

in de Nederlandse 

zorgsector maakt 

het mogelijl< om de 

kwaliteit van de 

geleverde zorg te 

toetsen. 

Toepassing van uitlmmstenanalyse in Nederland? 

Roep om meer marktwerking in de zorg 

De Nederlandse overheid kan er niet omheen. Het stelsel voor de gezondheids

zorg in Nederland moet vernieuwd worden. Van verschillende kanten wordt op 

indringende wijze aangegeven dat ons stelsel is vastgelopen. Zo berichtte de 

Raad voor Volksgezondheid en Zorg begin dit jaar dat het Nederlandse stelsel in 

strijd is met de Europese regels van vrij verkeer en mededinging. Daarnaast plei

ten allerlei deskundigen voor een meer marktconforme organisatie van de 

gezondheidszorg met een grotere keuze- en handelingsvrijheid voor alle partij

en: consumenten, verzekeraars en zorgaanbieders. De huidige, sterk gereguleer

de zorgmarkt leidt tot schaarste (wachtlijsten) en biedt de consument de beperk

te keuze van een planeconomie, de keuze uit 'een soort grijze sokken'. De zorg

sector sluit daarmee niet meer aan bij de grote varieteit in wensen van de zorg

consument en bij de toenemende bereidheid van de consument om zelfbij te 

dragen aan dienstverlening die hem of haar het best schikt. In de praktijk leidt 

dit al tot 'bypasses' in het systeem: zo kondigde een groep van veertig verpleeg

huizen kortgeleden aan luxe private verpleeghuizen te gaan bouwen voor welge

stelden, die bereid zijn om voor dergelijke woon- en servicewensen te betalen.
5 

De roep om meer marktwerking in de zorg lijkt voorzichtig gehoor te gaan vin

den. Zo pleit de Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)

werkgroep Algemene Wet Bijzondere Zieketenkosten (AWBZ) bijvoorbeeld voor 

een versterking van de positie van de verzekerde en daarmee voor een meer 

vraaggerichte sturing van de zorg. De voorzitter van de werkgroep, Walter Etty, 

geeft in een begeleidende briefbij het rapport aan dat het in de ogen van de 

werkgroep "duidelijk geworden (is) dat het bestaande systeem van aanbodstu

ring achterhaald is". En verderop, dat "de ontwikkelingen in de actualiteit dui

delijk maken dat het bestaande systeem van budgetbeheersing op haar laatste 

benen loopt." Hij noemt daarbij de keuze die de werkgroep maakt door de verze

kerde burger centraal te stellen "een doorbraak in een sector met een sterk 

paternalistisch karakter" .
6 

Meer markwerking vereist informatie over zorguitkomsten 

Doel van het invoeren van vraagsturing in de gezondheidszorg is dat de zorgcon

sument een meer gelijkwaardige positie krijgt ten opzichte van de zorgaanbie

der. Deze gelijkwaardiger positie zal er vervolgens toe leiden dat de zorgaanbie

der doelmatiger en klantgerichter gaat werken. De consument krijgt zo meer 

invloed op de geleverde dienstverlening. Belangrijke voorwaarden voor het ont-
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staan van vraagsturing (ofmarktwerking) zijn onder andere: 

dat de zorgconsument voldoende keuzemogelijkheden heeft. Er moet een 

voldoende en gedifferentieerd zorgaanbod bestaan; 

dat de zorgconsument de kwaliteit van het gedifferentieerde aanbod kan 

beoordelen (markttransparantie). 

Deze laatste voorwaarde geeft aan welke belangrijke rol uitkomstenanalyse kan 

vervullen in Nederland. Invoering van uitkomstenanalyse in de Nederlandse 

zorgsector maakt het mogelijk om de kwaliteit van de geleverde zorg te toetsen. 

Niet aileen nationaal, ook een internationale vergelijking van 'best medical practi

ces' wordt daarmee mogelijk. Uitkomstenanalyse verbetert de transparantie van 

de zorgmarkt waardoor consumenten, verzekeraars en overheid in staat worden 

gesteld om de prestaties van zorgaanbieders te beoordelen en deze te sturen. In 

een vrijere markt zal dit zorgaanbieders prikkelen om te concurreren op kwali

teit, waardoor uitkomstenanalyse een kwaliteitsimpuls kan geven aan de 

Nederlandse zorgverlening. 

Het is evident dat Nederland op dit moment niet beschikt over een systeem dat 

deze transparantie creeert. De Consumentenbond geeft bijvoorbeeld expliciet 

aan dat de gezondheidszorg een gebied is waar informatie moeilijk te verkrijgen 

is, en het vergelijken van de kwaliteit nog in de kinderschoenen staat.7 Hier ligt 

een opgave voor de Nederlandse overheid: het zorgdragen voor de totstandko

ming van objectieve, betrouwbare en actuele informatie over prestaties in de 

zorg. 
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