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VOORWOORD

Dit proefschrift kwam tot stand als een nadere wetenschappe-
lijke verantwoording van het Basisonderzoek Kostenstructuur
Ziekenhuizen (BKZ). Dr. L.M.J. Groot, deskundig op het gebied
van de economie van de gezondheidszorg en thans hoogleraar in
Maastricht, was de initiator van dit onderzoek. Tot het uit-
voeren ervan werd in januari 1971 door het departement van
Volksgezondheid en Milieuhygione opdracht verleend aan het
Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZI).
Professor Groot werd bereid gevonden de algemene leiding van
het BKZ op zich te nemen. Niet minder belangrijk was dat
dr. P.A. Verheyen, hoogleraar bedrijfseconometrie in Tilburg,
zich garant stelde voor de econometrische begeleiding.
Ik werd belast met de dagelijkse leiding van het onderzoek,
waarbij ik tevens in de gelegenheid werd gesteld een proef-
schrift te schrijven onder de inspirerende en tegelijk
kritische begeleiding van de promotoren, professor Verheyen
en professor Groot.
Voor de vele waardevolle adviezen en de uitermate prettige
medewerking ben ik hen zeer veel dank verschuldigd.

Het departement van Volksgezondheid en Milieuhygione ben
ik erkentelijk voor de geboden mogelijkheden. Gaarne wil ik
hier vermelden dat met name door toedoen van dr. P.C.J. van
Loon, raadadviseur van het Bureau Lange Termijn Planning, de
laatste jaren het nodige bereikt is op het gebied van econome-
trisch onderzoek in de gezondheidszorg.
Het NZI, in het bijzonder drs. P.H. Kool, ben ik zeer erken-
telijk voor de wetenschappelijke ruimte die het geboden heeft
bij de uitvoering van het onderzoek en voor de plezierige
samenwerking die kon ontstaan.

Gaarne wil ik hier een woord van dank uitspreken aan al
degenen die aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben
meegewerkt. Van bijzondere waarde acht ik de samenwerking met
drs. A.P.W.P. van Montfort, met wie ik het BKZ uitvoer. Het
goede teamwork en de uitstekende sfeer heeft onder andere
geleid tot een aantal gezamenlijke rapporten en artikelen over
de ziekenhuiskosten. Een aantal passages in het proefschrift
zou zonder zijn hulp niet geschreven hebben kunnen worden.
Ook een aantal medewerkers uit de secties Economie, Statistiek
en Automatische Informatieverwerking van het NZI, in het
bijzonder de heren J.F. Bal, P.H.C. van Drunen, P.W. van
Rijnsoever en drs. A.C.M. Viguurs, ben ik dank verschuldigd.
Belangrijk was ook de nauwe samenwerking die is gegroeid met
het Mathematisch Centrum te Amsterdam, waar de computerver-
werking van het onderzoek plaatsvond. In het bijzonder de heer
R.D. Gill M.A. van de afdeling Mathematische Statistiek heeft
zich met zijn adviezen op statistisch terrein zeer verdienste-
lijk gemaakt. Daarnaast verleenden enkele medewerkers van de
afdeling Numerieke Wiskunde en drs. A. Federgrun van de
afdeling Mathematische Besliskunde hun gewaardeerde medewer-
king aan het onderzoek.

Van de BKZ-gespreksgroep werd veel steun ondervonden. Deze
groep werd speciaal voor het BKZ gevormd als klankbord voor de
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onderzoekers. De in dit proefschrift vermelde expert-opinion
is uit dit gezelschap afkomstig. Ze bestaat uit:
prof.dr. L.M.J. Groot, hoogleraar gezondheidseconomie

Maastricht, voorzitter
dr. 0. Fokkens, directeur Stichting Medische

Registratie, Utrecht
H. van Giffen, longarts, Zwolle
dr. L.P. de Jong, directeur algemene zaken St. Antonius

Ziekenhuis, Utrecht
J.W. van der Kouwe, directeur-geneesheer Academisch

Ziekenhuis, Groningen
dr. P.C.J. van Loon, raadadviseur Bureau Lange Termijn

Planning, Ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygione, Leidschendam

dr. J.Th. Planten, oogarts, Leeuwarden
drs. J.B.M. Verhey, algemeen directeur Academisch Zieken-

huis, Leiden
prof.dr. P.A. Verheyen, hoogleraar bedrijfseconometrie,

Tilburg
Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, mijn huidige

werkgever, ben ik dank verschuldigd voor het belang dat het
aan het onderzoek heeft gehecht en de gelegenheid die het me
heeft geboden om met name in de periode voorafgaand aan de
promotie, me in mijn proefschrift te verdiepen.
De ervaring opgedaan tijdens mijn werkzaamheden aldaar en de
gesprekken met de heren A.J.M. van Dam, ir. F.J.L. Donders,
P.J. van Leeuwen, arts, en andere medewerkers hebben mijn
inzichten in de gezondheidszorg aanzienlijk verrijkt.

Het Nationaal Ziekenhuisinstituut ben ik tevens erkentelijk
voor de mij verleende faciliteiten. Ik heb veel waardering
voor de wijze waarop het typewerk is verricht door mevrouw
H.P. Wijers en, in het concept-stadium, door mevrouw P.J.C.
Besters en mevrouw H.M.W. Breukel-Weesing, de precisie waarmee
de tekeningen zijn uitgevoerd met de hulp van de heer A. van
Hoornaar, en de snelheid van vervaardiging van de proefschrift-
exemplaren door de heer H. Eijnthoven.

Het schrijven van een dergelijk proefschrift is slechts
mogelijk dank zij de steun en bereidwilligheid van velen.
In het bijzonder zijn de lasten die het voltooien van een
dergelijk werkstuk met zich meebrengt, mede gedragen door mijn
vrouw en kinderen. Naar mijn vrouw gaat een bijzonder woord
van dank uit voor de kritische wijze waarop zij mijn proef-
schrift op taalkundige formuleringen heeft doorgenomen.
Mijn ouders en overige familieleden ben ik zeer erkentelijk
voor de steun, waarop ik altijd kon rekenen.

Reeuwijk, april 1977 J.H. van Aert
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INLEIDING

Deze studie bevat een nadere wetenschappelijke verantwoording
van het Basisonderzoek Kostenstructuur Ziekenhuizen (BKZ), een
onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezond-
heid en Milieuhygione onder verantwoordeli jkheid van het Natio-
naal Ziekenhuisinstituut wordt uitgevoerd. Het tracht na te
gaan of een econometrische benaderingswijze van nut kan zijn
bij het verkrijgen van inzicht in de kostenstructuur van de
ziekenhuizen in Nederland. Tegelijk met deze brede formulering
werd de probleemstelling toegespitst op enkele concrete pro-
bleemvelden. Naar onze mening blijkt uit de verkregen resulta-
ten dat de gestelde basisvraag positief kan worden beantwoord.
We hopen niet alleen dat een en ander zal leiden tot een ver-
groting van het inzicht in het economisch functioneren van het
ziekenhuis, maar ook dat de bestudering van verschillende be-
langrijke aspecten van de problematiek een adequate beleids-
voering kan ondersteunen.

Achtergrond van de studie
Tegen welke achtergrond vindt een dergelijk onderzoek plaats?
Zoals in vrijwel alle westerse landen wordt de ontwikkeling
van de gezondheidszorg in de laatste decennia ook in ons land
gekenmerkt door een toenemende hospitalisatie-tendens en een
sterke kostenstijging. Pregnant komt dit verschijnsel naar
voren bij de ziekenhuizen.
Hoe snel de kostenontwikkeling voortschrijdt kan worden ge-11-
lustreerd aan de hand van een voorspelling van 10 jaar geleden
(Abel Smith, 1967). Volgens deze voorspelling zou het aandeel
van de kosten van de gezondheidszorg in het nationaal inkomen,
dat toen rond 5 8 6% lag per 10 jaar met ongeveer 1% toenemen,
zodat teqen het einde van deze eeuv dit in de westerse
landen zou komen te liggen op rond 10%. Inmiddels ligt in ons
land dit percentage nu reeds op 8,7% (CBS, 1977), terwijl een
raming van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid en het
Centraal Planbureau voor 1980 uitkomt op 10 8  11% (zie Centrale

Raad voor de Volksgezondheid, 1976): De macro-economische con-  
sequenties hiervan zijn kortgeleden belicht (Lempers, 1976).
De kosten van de gezondheidszorg in het algemeen en die van de
ziekenhuizen in het bijzonder krijgen dan ook allerwegen toe-
nemende aandacht. 'Het symptoom van de geschetste situatie is
inmiddels, en ook dat geldt in alle westerse landen, en wel-
licht ook daarbuiten, dat de kosten van de gezondheidszorg als
een pijl omhoog schieten, terwijl men niet de indruk heeft dat
de gezondheidstoestand dan wel het welzijn van de bevolking,
waarvoor overigens nog immer naar een maatlat wordt gezocht,
er beter op wordt' (Ministerie voor Volksgezondheid en Milieu-
hygione, toespraak Staatssecretaris, 1976).
Er wordt zelfs gesproken van een noodsituatie, waarbij nood-
maatregelen en een ombuiging van de structuur van de gezond-
heidszorg dringend nodig zijn (Van Loon, 1976).
Ook vanuit medische kringen wordt een stijgende verontrusting
uitgesproken (Cochrane, 1972; zie ook Illich, 1975).
Mahler, directeur van de WHO, wijst erop dat de medische
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technologie steeds meer wordt aangewend voor een kleine groep
mensen die zij bovendien zelf selecteert (Mahler, 1975).
Ook  in ons  land valt een aantal uitspraken hierover te noteren.
'De ontwikkeling van de kosten is zorgwekkend en vraagt om be-
heersing' (Hattinga Verschure,  1974) . In krassere bewoordingen:
'Voor het eerst in de geschiedenis van dewestelijke, technisch
ontwikkelde landen staat de geneeskundige zorg aan de rand van
de afgrond doordat onbetaalbaarheid en gebrek aan mankracht de
snel toenemende mogelijkheden op diagnostisch en therapeutisch
gebied in toenemende mate belemmeren' (Van Nieuwenhuizen,  1974) .
Stolte (1972a) wijst op de paradoxale situatie 'waarbij wij
leven  in een welvaartsstaat, maar waarbij tegelijkertijd de
welzijnszorg een ontzaglijke omvang heeft aangenomen, zodat
sommigen niet meer van een welvaartsstaat  maar  van een verzor-
gingsstaat spreken. Daarbij is de gezondheidszorg dikwijls op
een merkwaardige wijze in het geding. Maar al te vaak worden
de  arts en ook wel de wijkverpleegster gemaakt tot portier die
toegang geeft tot het apparaat van de welzijnszorg.'
Letterlijk slapeloze nachten voorspelde de Staatssecretaris
van Volksgezondheid en Milieuhygione de leden van de Tweede
Kamer en zichzelf bij het uitdenken van wegen om de kosten-
stijging een halt toe te roepen (Elseviers Magazine, 22 novem-
ber 1975; zie ook Handelingen, 1975, blz. 791).

Bij het zoeken naar bruikbare instrumenten om deze ontwik-
keling in goede banen te leiden, is een goed inzicht in deze
problematiek vereist. Daarbij zijn op zijn minst een tweetal
aspecten  van bij zonder belang, te weten de structuur  van  de  ge-
zondheidszorg en de ontwikkeling van het economisch onderzoek
op dit terrein.

Wat betreft de structuur van de gezondheidszorg valt gedu-
rende de afgelopen jaren een toenemende bemoeienis  van de over-
heid waar te nemen. Maxwell (1974) beschrijft deze evolutie van
het systeem van de gezondheidszorg, waarbij hij twee gedeelte-
lijk onafhankelijke dimensies onderscheidt, namelijk:
1.  mate van overheidsfinanciering  (waar  komt het geld vandaan?)
2. mate van overheidsbeheer/ingrijpen (wie runt het systeem?)
Deze ontwikkeling heeft ongetwijfeld te maken met de toenemen-
de bezorgdheid over de stijgende kosten van de gezondheidszorg.
De Nederlandse ziekenhuissituatie wordt in haar externe orga-
nisatorische structuur gekenmerkt door de dominerende betekenis
van het particulier initiatief (De Jong, 1967; zie ook Munten-
dam, 1963), maar de overheidsinvloed is ook bij ons groeiende
(Van Wijmen, 1975).
In dit licht dient men ook het verschijnen van de Structuurnota
Gezondheidszorg van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en
Milieuhygione in 1974 te bezien, waarin een aanzet wordt gege-
ven voor een nieuwe structuur van onze gezondheidszorg.
Belangrijke kenmerken hiervan zijn de echelonnering en de
regionalisatie. Hiermee ontstaan uiteraard ook weer nieuwe
problemen (Ter Heide, 1976; Leenen, 1976a en b).
Een diepgaand onderzoek  naar de wenselijkheid van deze ontwikke-
lingen en het tempo ervan valt buiten het kader  van onze studie.

Meer uitvoerig gaan we nu in op de ontwikkeling van het
economisch onderzoek op dit terrein. In vergelijking met het
onderzoek naar de gezondheid van de mens is de economische we-
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tenschap nog jong. Nog sterker geldt dit voor dat deel van de
economische wetenschap dat zich bezighoudt met toepassingen op
het gebied van de gezondheidszorg. Van econometrische toepas-
singen op dit terrein is eerst sprake rond de zestiger jaren.
Een belangrijke richting hierbij is aangegeven door een baan-
brekende studie van de Amerikaan M.S. Feldstein, die in 1967
een studie van de ziekenhuiskosten in Engeland afrondde.
Sedertdien zijn er talrijke publikaties verschenen, vooral van
de hand van Amerikaanse onderzoekers. Zo is het veld van de
'Health Economics' en 'Hospital Economics' langzamerhand uit-
gegroeid tot een apart vak. Een analyse van de doelmatigheid
en allocatie der middelen staat daarbij voorop, in het belang
van de gezondheidszorg zelf. Gelet op de schaarste aan man-
kracht en middelen ligt daar de taak van het economisch en
econometrisch onderzoek op dit gebied. Met name Groot heeft
door zijn studies meer bekendheid gegeven aan wat hieraan in
het buitenland (vooral USA) gedaan wordt (zie bijvoorbeeld
Groot, 1970 en 1971).

Plaatsbepaling van onze studie
Er zijn drie niveaus waarop men econometrisch onderzoek naar
de kosten van ziekenhuizen kan doen:
1. het micro-niveau

Men bestudeert het kostenverschijnsel binnen 6on ziekenhuis.
Een dergelijk onderzoek zal zich vooral toespitsen op de
kostenbudgettering en de kostenbewaking.
Wat betreft de te hanteren technieken kan men denken aan de
input-outputanalyse (Verheyen, 1975) en aan operations-
researchtechnieken (bijvoorbeeld wachttijdtheorie en simu-
latie e.d.). Toepassingen zijn in ons land te vinden bij
Jongen en Koopmans (1974), het Instituut voor Economisch
Onderzoek te Groningen (de Boer, 1975) en de Technische Ho-
geschool Eindhoven (Blox en Theeuwes, 1975).

2. het macro-niveau
Men gaat uit van de ziekenhuissector als totaliteit. Het
gaat dan vooral om de plaats van de ziekenhuissector, met
name de kosten ervan, binnen de sociaal-economische ontwik-
keling  van de Nederlandse Volkshuishouding.
Men kan hierbij denken aan de werkzaamheden van centrale
instanties als de Centrale Raad voor de Volksgezondheid,
het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek en sinds kort ook het departement van Volksgezond-
heid en Milieuhygione, die meerjaren-ramingen maken voor de
kostenontwikkeling van de gezondheidssector als totaliteit
en een aantal deelsectoren daarvan. Vooral ook het Econo-
misch Instituut te Leiden heeft onder leiding van Prof. van
Praag een aantal studies verricht op dit niveau, waarbij de
vraag-aanbodrelaties centraal staan.

3. het meso-niveau
Men  bestudeert het kostenverschijnsel in de ziekenhuissector
binnen het totaal van alle ziekenhuizen dan wel binnen een
representatieve steekproef daarvan. Men kan een dergelijk
onderzoek typeren  als een bedrijfstakonderzoek. Dit niveau

 

leent zich bij uitstek voor een externe bedrijfsvergelij-
king. Hierbij gaat het er om de kostenverschillen tussen de
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ziekenhuizen te verklaren. Men wil de relevante kostenbe-
invloedende factoren opsporen en hun invloed op de kosten
kwantificeren. Het gaat dus om een kwantificering van de
kostenstructuur.
Dit is het terrein waarop ons onderzoek zich beweegt.

Door het wegvallen van het prijsmechanisme als evenwichts-
schepper in de gezondheidszorg, samenhangende met de invoering
van ons sociaal zekerheidsstelsel, en door de belangrijke rol
die de arts zelf speelt bij de bepaling van de vraag naar me-
dische consumptie, is de autonome, door de patiJnt zelf gege-
nereerde vraag vanuit economisch oogpunt minder relevant.
Door een aantal onderzoekers is op deze dominantie van het aan-
bod gewezen (zie bijvoorbeeld Van Praag e.a., 1973). De consu-
ment (pati8nt) zal dikwijls de informatie en kennis missen die
hij  eigenlijk zou moeten hebben  voor een adequate besluitvor-
ming. De pationt is sterk afhankelijk van de aanbieder van
diensten, te weten de arts en het ziekenhuis. Dit geldt zowel
voor het besluit tot opname en ontslag als voor de toepassing
van diagnostische en therapeutische technieken. De klassieke
consumptietheorie is derhalve in deze sector van weinig bete-
kenis. Dit alles betekent onder andere dat het vraagstuk van
de middelenallocatie in de gezondheidszorg niet opgelost kan
worden met behulp van de traditionele evenwichtstheorie, omdat
zowel de vraag- als aanbodbepaling in belangrijke mate door de
arts gescliieden, en als zodanig moeilijk scheidbaar zijn
(Groot, 1960; Kelman, 1970).
Onze studie houdt  zich niet bezig met de bestudering van vraag-
en aanbodrelaties. Wel onderzoekt zij de kosteninvloed van be-
paalde vraagfactoren (pationtenkenmerken, zoals specialisme,
leeftijd e.d.) en van bepaalde aanbodfactoren (ziekenhuisken-
merken, zoals capaciteit e.d.) om hierdoor inzicht in de kos-
tenstructuur van ziekenhuizen te krijgen. Naast de kosten wordt
ook de personeelsbezetting, 6&n van de belangrijkste kosten-
componenten, bestudeerd.

Opzet van de studie
De beschrijving van deze studie is als volgt opgezet:
probleemstelling + methode van onderzoek + gegevensverzameling
en -verwerking + resultaten.
Het behoeft geen betoog, dat de hier gepresenteerde opzet een
gesimplificeerde voorstelling van zaken geeft. Duidelijk is dat
er verschillende wisselwerkingen plaatsvinden, waarvan de be-
langrijkste zijn de terugkoppeling van de fase van gegevens-
verzameling en -verwerking  naar de methode van onderzoek en die

lHet  inzicht  in de vraag naar medische diensten is belangrijk grfter gewor-
den, zowel in de door de pati6nt zelf gegenereerde vraag als de vraag die
veeleer door de artsen wordt bepaald (Arrow, 1963; Berki, 1972; Feldstein,
1974a) . Een analyse  van de vraag naar huisartsendiensten  in ons  land  is  te
vinden bij Van der Gaag en Van de Ven (1976), van de vraag naar niet-kli-
nische specialistische hulp bij Rutten en Van der Gaag (1976); zie verder
ook Belleman (1977). Voor een beschrijving van de ingewikkelde structuur
van onze gezondheidszorg, zie Stolte (1970), Gezondheidsraad (1974) en
Damen en Nuyens (1976).

4



van de analyseresultaten naar de gegevensverzameling en -ver-
werking.
Het onderzoek wordt gekenmerkt door:
a. het gebruik van een omvangrijk gegevensbestand;
b. de toepassing van een aantal statistische technieken, met

name regressie-analyse, factor-, schaal- en clusteranalyse.
Er zijn verschillende manieren om de in het onderzoek geformu-
leerde hypothesen inhoud te geven; met name de ziekenhuis-
functie kan op diverse wijzen worden benaderd. Vanwege de com-
plexiteit van de materie en de aanvankelijk nogal gebrekkige
inzichten daarin, is een voor een dergelijk onderzoek omvang-
rijk gegevensbestand opgebouwd.
Alvorens nu te werk te gaan met regressie-analyse ter kwanti-
ficering van de kostenstructuur, is eerst een meer globale
vooranalyse uitgevoerd die gericht was op een exploratie van
het  gegevensmateriaal, met name  ook  op het verkri jgen  van  een
goede kwantificering van de ziekenhuisfunctie. Hierbii werd
gebruik gemaakt van factor-, schaal- en clusteranalyse.

In hoofdstuk I zal de probleemstelling uiteengezet worden,
terwijl tevens de methode en het object van onderzoek enige
aandacht krijgen. De literatuurbeschouwing (hoofdstuk II) zal
vooral gewijd zijn aan de opgestelde kostenfuncties en de be-
langrijkste analyseresultaten.
De voor het onderzoek benodigde en beschikbare gegevens worden
in hoofdstuk III onder de loep genomen. Na een toelichting op
de opzet van de gegevensverzameling laten we de belangrijkste
gegevens zien, zowel voor het jaar 1971 (het onderzoeksjaar),
als voor de periode 1965 tot en met 1971. Een beschrijving van
de gehanteerde statistische methoden wordt gegeven in hoofd-
stuk IV. De in dit verband belangrijke hypothesevorming is
eveneens in hoofdstuk IV behandeld.
De resultaten van de zogenaamde vooranalyse zijn in hoofdstuk
V te vinden. Hierin is in het bijzonder aandacht besteed aan
de kwantificering van de ziekenhuisfunctie. Met de hieruit
verkregen resultaten wordt in de volgende hoofdstukken verder
gewerkt. Tevens wordt in hoofdstuk V als een soort bijprodukt
van onze kostenstudie een functieclassificatie van ziekenhui-
zen beschreven, geont op de empirie en tot stand gekomen met
behulp van enerzijds de zogenaamde 'expert-opinion' en ander-
zijds de genoemde statistische methoden.
In de hoofdstukken VI, VII en VIII worden de belangrijkste re-
sultaten van onze studie weergegeven. Deze volgen uit een toe-
passing van regressie-analyse ter toetsing van de gestelde hy-

pothesen en ter kwantificering van de verschillende verbanden.
Achtereenvolgens komen aan de orde de totale kostenevaluatie
(hoofdstuk VI), de ziekenhuisfunctie en ziekenhuisomvang
(hoofdstuk VII), de capaciteitsbenutting en de overige kosten-
factoren (hoofdstuk VIII) . Daarbij zal blijken dat hetmogelijk
is een kostenmodel te construeren, dat dienst kan doen ter ver-
gelijking van de kostenverschillen tussen de ziekenhuizen.
Enkele kostenindices worden geformuleerd om de kostenpositie

van een bepaald ziekenhuis in de bedrijfstak in een enkel ken-
getal weer te geven (hoofdstuk VI).
omdat ziekenhuisfunctie en ziekenhuisomvang veel met elkaar te
maken hebben, worden beide aspecten in Oan hoofdstuk (VII) be-
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handeld.  Uit dit hoofdstuk zal blijken dat de ziekenhuisfunctie
een belangrijke kostenfactor is; eveneens zal de noodzaak naar
voren komen om schaaleffecten op een genuanceerde wijze te be-
studeren, namelijk uitgaande van de uit te oefenen ziekenhuis-
functie.
Bij de behandeling van de invloeden van de capaciteitsbenutting
en de berekening van de marginale kosten in hoofdstuk VIII
wordt steeds aangegeven welke kosten worden bedoeld, hoe de
extra 'produktie' gerealiseerd wordt en bij welk niveau van
bedrijfsdrukte.
Een onderlinge vergelijking van de verschillende kosteninvloe-
den vindt eveneens plaats in hoofdstuk VIII. In dit verband
blijkt met name het bouwjaar van het ziekenhuis een belangrijke
nog niet genoemde kostenvariabele. In dit hoofdstuk zijn ook
de andere in het onderzoek getoetste, maar niet belangrijk ge-
bleken invloeden, te vinden.
In het slothoofdstuk (IX) worden enkele methodologische vraag-
stukken besproken - in het bijzonder wordt stilgestaan bij het
karakter van de kosten- en de doelstellingsfunctie van het  zie-
kenhuis - en wordt gewezen op de noodzaak van verder onderzoek.

De verschillende hoofdstukken vormen een samenhangend ge-
heel. Zo is voor een goede hypothesevorming diepgaande kennis
van de literatuur nodig; voor de toetsing van hypothesen zijn
we afhankelijk van beschikbaar gegevensmateriaal van waaruit
zich ook nieuwe hypothesen kunnen aandienen.
De lezer kan echter ook desgewenst de verschillende hoofdstuk-
ken meer afzonderlijk bekijken. Een blik op de inhoudsopgave
kan daarbij behulpzaam zijn. Onze literatuurstudie bijvoor-
beeld is vrij uitvoerig opgezet en binnen een wat algemener
kader geplaatst. Voor degene die nader geInformeerd wil worden
over de in Nederland aanwezige gegevens met betrekking tot de
kostenstructuur van algemene ziekenhuizen, biedt hoofdstuk III
nadere informatie. Verder zijn er hoofdstukken en paragrafen
waarin vooral op de technische aspecten van de gehanteerde
statistische analysetechnieken wordt ingegaan.
Tenslotte zijn er de resultaten van ons econometrisch onder-
zoek, die zoals vermeld over een viertal hoofdstukken zijn
uitgesmeerd. De belangrijkste gevonden resultaten worden steeds
aan het einde van het betreffende hoofdstuk of paragraaf samen-
gevat.
Een juiste interpretatie ervan vereist dat men de gemaakte
veronderstellingen en uitgangspunten voor ogen houdt. In het
kort worden hier enkele belangrijke uitgangspunten samengevat:
a. De doelstelling van het onderzoek is de bepaling van de

kostenstructuur van de ziekenhuizen, gebaseerd op de kosten-
verschillen tussen de ziekenhuizen. De resultaten moeten in
dit licht geInterpreteerd worden. Bijvoorbeeld: uit de ge-
ringe overall-betekenis van de onderzochte polikliniekvari-
abelen kunnen niet zonder meer conclusies worden getrokken
omtrent de voor- en/of nadelen van substitutie van kliniek
door polikliniek.

b. Het onderzoek heeft betrekking op de algemene ziekenhuizen.
De academische en categorale ziekenhuizen zijn niet in be-
schouwing genomen.

c. De ziekenhuiskosten, onderwerp van deze studie, zijn exclu-
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sief de honoraria van de medische specialisten. Hieromtrent
ontbreken de gegevens.

d. De resultaten van de analyses hebben voornamelijk betrek-

king op 1971.
e. De invloeden van de afzonderlijke variabelen dienen steeds

te worden geinterpreteerd binnen de range van de in de

praktijk voorkomende waarden van de variabelen, en bij con-
stant blijven van de overige in het model opgenomen varia-
belen (ceteris paribus-clausule).
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HOOFDSTUK I PROBLEEMSTELLING

I.1  DE TRADITIONELE KOSTENBENADERING

In ons land worden kostengegevens van de ziekenhuizen verza-meld door het Nationaal Ziekenhuisinstituutl en het CentraalBureau voor de Statistiek.2 Op dit cijfermateriaal werden totnu toe in het algemeen slechts enkele eenvoudige bewerkingentoegepast. Zo zijn de totale kosten per ziekenhuis berekendper verpleegdag en per opname (per opgenomen pationt).3 De ge-gevens zijn gegroepeerd naar categorieon van ziekenhuizen,bijvoorbeeld naar de diverse grootteklassen.Met de traditionele benaderingswijze kan men de kostenontwik-keling van bepaalde kostensoorten signaleren. Daartoe deeltmen de kosten per verpleegdag respectievelijk per opname innaar de volgende kostensoorten: salarissen, sociale kosten,goederen en diensten, afschrijvingen en rente.Indicaties ten aanzien van de stijgende kosten verkrijgt mendan door niet alleen het niveau, maar ook de samenstelling vande kostensoorten te bezien. Hoewel het op deze wijze verzamel-de cijfermateriaal een inzicht geeft in de ontwikkeling van detotale kosten per verpleegdag, per opname en per onderdeel,wordt niet duidelijk, onder invloed van welke factoren dezekostenontwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook bij de implicietevooronderstelling van een homogeen begrip verpleegdag (c.q.opname) moet men vraagtekens plaatsen. Het probleem is dattot nu toe in ons land geen methode ontwikkeld en beschikbaaris om de kosten te schatten en te evalueren. Dit probleemspeelt daarom zo sterk omdat het aandeel van de overheadkostenin het totaal der ziekenhuiskosten groot is.
Men ziet zich gesteld voor een tweeledig probleem:1. welke factoren veroorzaken de waar te nemen grote kosten-variatie tussen de ziekenhuizen in een bepaald jaar?2. welke factoren veroorzaken de zogenaamde kostenexplosie vande ziekenhuizen in de tijd?Niet zozeer het weergeven van een aantal relevante factoren,als wel het kwantificeren van de aanwezige verbanden is vanwezenlijke betekenis.

I.2  DE PROBLEEMSTELLING

Aanvankelijk was de probleemstelling: 'In hoeverre kan de eco-

1zie de jaarlijkse NZI-publikatie 'Financi6le Statistiek'.2zie de periodieke CBS-publikatie 'Maandstatistiek van bevolking en volks-gezondheid' en 'Kosten en financiering van de gezondheidszorg'.3Eenvoudshalve sluiten we ons aan bij de gewoonte de totale kosten gedeelddoor het totaal aantal verpleegdagen (c.q. opnamen) van het ziekenhuis aante duiden met de term 'kosten per verpleegdag' (c.q. opname). Hierin zijnzowel de klinische als de poliklinische kosten begrepen. Een correctie opdeze kosten om tot de klinische kosten te komen (zie CBS, 1976) draagt eenarbitrair karakter en wordt niet uitgevoerd.
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nometrie een bijdrage leveren aan een analyse van het kosten-
vraagstuk in de ziekenhuizen?' Deze brede formulering werd
toegespitst op de volgende vraagstukken (zie NZI, 1971, blz.
10; zie ook paragraaf IV.2):
'a. de kostenstructuur op lange &n korte termijn, met name de

verhouding tussen variabele en constante kosten. Langs
deze weg wordt meer inzicht verkregen in de marginale kos-
ten. De invloed van de bezetting op de totale kosten van
het ziekenhuis wordt duidelijk.

b. de verhouding tussen ziekenhuisomvang en kosten. Op grond
van deze verhouding kan een beter inzicht worden verkregen
in de optimale grootte van het ziekenhuis.

c. de invloed van de ziekenhuisfunctie op de ziekenhuiskosten.
Indien de kwantitatieve invloed hiervan op de kosten nader

geanalyseerd kan worden, worden ook de vraagstukken rond
de doelmatigheid en efficiency van het ziekenhuis duide-
lijker.

d. de kwantitatieve invloed van andere factoren die van be-

lang zijn voor de ziekenhuisexploitatie. In dit verband
kan worden gedacht aan de aanwezigheid van opleidingen
(affiliatieproblematiek).'

Ons onderzoek wil deze vraagstukken vooral empirisch benaderen

door de bestaande gegevens te exploreren.
In hun huidige werkwijze orionteren beleids- en adviesin-

stanties in de gezondheidszorg zich in belangrijke mate op wat
men zou kunnen noemen het 'redelijk' gemiddelde. Zo hanteert
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (c.q. de Ziekenhuis-
commissie) bij het bepalen van het plannings- en bouwbeleid
een aantal hiervan afgeleide normen en richtlijnen en zijn ook
de richtlijnen voor de tariefbepaling door het Centraal Orgaan
Ziekenhuistarieven ontleend aan bepaalde gemiddelde waarden,

zoals deze in de ziekenhuisexploitaties kunnen worden gevonden.
De bedrijfsvergelijking van de individuele ziekenhuizen is
veelal gebaseerd op een vergelijking van de afzonderlijke kos-
tencijfers per verpleegdag.

Ons onderzoek nu is er op gericht het 'redelijk' gemiddelde
zoveel mogelijk naar verschillende aspecten te nuanceren, om
zo een methodologische bijdrage te leveren en het kostenvraag-
stuk verder toegankelijk te maken voor het beleid.

De relatie tussen ziekenhuisomvang en ziekenhuiskosten is
van groot belang voor de planning. Gezocht wordt naar aanwij-
zingen voor de optimale omvang van een ziekenhuis dan wel voor
de minimale respectievelijk maximale wenselijke omvang. Het
inzicht in de verhouding tussen ziekenhuisomvang en ziekenhuis-
kosten wordt extra bemoeilijkt door de omstandigheid, dat zie-
kenhuizen bij verandering in omvang tevens in kwaliteit ver-
anderen. Dit vereist dat men de ziekenhuisfunctie in haar di-

verse componenten op een adequate wijze kan meten.
Bij de planning van ziekenhuizen wordt de functionaliteit meer
en meer voorop gesteld. De grondgedachte is dat tot nu toe te

automatisch uitgegaan is van een planning van het aantal zie-
kenhuizen en de beddenomvang ervan. In feite dienen de ver-
schillende ziekenhuisfuncties en de onderlinge relaties binnen
de regio gepland te worden. De relatie tussen kosten en func-
ties dient te worden blootgelegd. Eerst dan kan men tot een
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optimale allocatie van middelen komen. Daartoe is het ontwik-
kelen van een goede outputmaatstaf van groot belang.

Bij het formuleren van het beleid op het terrein van het
ziekenhuiswezen is eveneens van groot belang te weten of, in
welke mate en op welke termijn ziekenhuiskosten al of niet
constant zijn. De relatie tussen een verandering in de kosten
en een verandering in de produktie, in de bezettingsgraad, in
de verpleegduur enz. dient in het onderzoek te worden aangege-
ven (marginale kosten).
Inzicht in de kostenconsequenties van een veranderende bezet-
tingsgraad is belangrijk vanwege de rol die de bezettings-
graad in het huidige tariefstelsel speelt, en vanwege het feit
dat een kwantitatief inzicht in deze problematiek onmisbaar is
bij de discussie omtrent een eventueel andere tarifering.

I.3  METHODE VAN ONDERZOEK; NADERE FORMULERING VAN HET ONDER-
ZOEKOBJECT

Een gedetailleerd onderzoek zou kunnen leiden tot een verbij-
zondering van de kosten naar functie. Het kiezen van verdeel-
sleutels blijft echter arbitrair, zeker als blijkt dat er veel
vaste kosten zijn. In ons onderzoek is daarom voor een andere       benadering gekozen, namelijk een econometrisch-statistische
(zie ook Culyer e.a., 1976). In deze paragraaf zal een korte
introductie van de econometrische benaderingswijze voorafgaan
aan een bespreking van een toepassing op de ziekenhuiskosten.
Tot slot worden enkele kanttekeningen bij de gebruikte methode
en het object van onderzoek geplaatst.

I.3.1  De econometrische benaderingswijze

De econometrie is gebaseerd op de economie, de wiskunde en de
statistiek en wil met behulp van wiskundige en statistischetechnieken komen tot het toetsen en schatten van economische
relaties (Cramer, 1969; Christ, 1966). Men gaat uit van een
economisch model, dat is opgebouwd vanuit de economische theo-
rie en vanuit de ervaring. Dit model drukt men uit in mathe-matische symbolen. Daarna gaat men met behulp van statistische
technieken zoals regressie-analyse, de parameters van het model
schatten en worden de verschillende aan het model ten grond-
slag liggende hypothesen getoetst.

Een model bestaat uit &6n of meer wiskundige vergelijkingen.Bij deze vergelijkingen kan men onderscheiden:
1. gedragsvergelijkingen, die het economisch gedrag van de

subjecten weergeven;
2. technologische vergelijkingen, die de produktie-technische

relaties tussen de variabelen aangeven;
3. institutionele vergelijkingen, die bijvoorbeeld de gevolgenvan bepaalde wettelijke voorschriften en regelingen aangeven;
4. definitieverqelijkingen.
Deze vergelijkingen bevatten een aantal variabelen, die veelal
in twee groepen worden ingedeeld:
a. de te verklaren of afhankelijke variabelen. Dit zijn de va-
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riabelen die door het systeem worden bepaald, de zogenaamde
endogene variabelen.

b.  de verklarende of onafhankelijke variabelen. Deze zogenaamde
gepredetermineerde variabelen (exogene variabelen en ver-
traagde endogene variabelen) bepalen de te verklaren varia-
belen. Kwantificering van de invloed van de onafhankelijke
variabelen vraaqt een schatting van de betreffende cooffi-
cienten.

De gegevens die in de modellen ingebracht worden, kunnen af-
komstig zijn uit tijdreeksen (Son waarneming per tijdseenheid)
en/of ontleend worden aan dwarsdoorsneden (meer waarnemingen
per tijdseenheid).

Men kan verschillende soorten modellen onderscheiden naar
het  primaire doel  dat zij hebben (Encyclopedie  van de bedrijfs-
economie, 1971):
1. verklarende modellen

Deze modellen zijn gericht op de beschrijving en verklaring
van een economisch proces. De hypothetisch veronderstelde
verbanden tussen een aantal economische grootheden worden
onderzocht, teneinde te beschrijven hoe de endogene varia-
belen van de overige afhangen. Daarbij dient men zich te
realiseren dat steeds van geval tot geval nagegaan moet
worden, welke variabelen endogeen en welke gepredetermineerd
zijn.

2. voorspellingsmodellen
Hierbij ligt het primaire doel van het model in het voor-
spellen van een aantal in het kader van de economische po-
litiek relevante, endogene grootheden. Men vult dan in de
verklarende modellen de geschatte toekomstige waarden van
de gepredetermineerde variabelen  in en vindt dan de endogene.
Om een indruk te krijgen van de gevoeligheid in de uit-
komsten doet men dit voor een aantal mogelijke waarden van
de gepredetermineerde variabelen (gevoeligheiddanalyse).

3. beslissingsmodellen
Doel van deze modellen is optimalisatie. In een beslis-
singsmodel zijn de gepredetermineerde variabelen voor een
deel te beInvloeden (instrumentvariabelen). De overige ge-
predetermineerden zijn als gegeven te beschouwen. Men for-
muleert  nu &&n  (of meer)  op het beleid geonte doelstellings-
functie(s) in een aantal endogene variabelen en/of instru-
mentvariabelen, welke geoptimaliseerd wordt (worden) door op-
timale waarden te bepalen van alle instrumentvariabelen. Deze
optimalisatie geschiedt onder nevenvoorwaarden welke bestaan
uit: a) de vergelijkingen van het model, en b) eventueel
een aantal nadere restricties met betrekking tot de instru-
mentvariabelen en/of endogene variabelen.

Samenvattend kan gesteld worden dat van een econometrische be-
naderingswijze verwacht mag worden dat zij bijvoorbeeld aan de
hand van kostenfuncties en produktiefuncties (zie paragraaf
II.2) een groter inzicht verschaft in bepaalde economische
structuren. Al naar gelang de policy-maker bepaalde variabelen
of bepaalde parameters (coofficienten) kan beinvloeden, met
andere woorden verschillende strategieon en instrumenten ter
beschikking heeft, kan men de consequenties doorrekenen van
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alternatieven, met betrekking tot:
- de waarden van bepaalde variabelen
- de waarden van bepaalde coofficienten.

I.3.2  Een toepassing op de ziekenhuiskosten

Bij het opsporen van de verklarende variabelen, die het kos-
tenverschijnsel bepalen, gaat het erom bepaalde hypothesen te
formuleren en te verifioren en de veronderstelde verbanden te
kwantificeren (kostenfuncties). De aandacht is niet gericht op
de individuele pationt of het individuele handelen van de spe-
cialist, maar het ziekenhuis als instelling is object en tel-
eenheid van onderzoek. Hoe we tegen het proces van ziekenhuis-
dienstverlening aankijken wordt behandeld in paragraaf II.3 en
hoofdstuk IX. Eenvoudig weergegeven zou men kunnen stellen dat
het onderhavige onderzoek de kosten per ziekenhuis (gemeten
als totale kosten, als gemiddelde kosten per verpleegdag of
als gemiddelde kosten per opname) als de belangrijkste te ver-
klaren variabele ziet, terwijl als verklarende variabelen de
ziekenhuisfunctie, de omvang, de capaciteitsbenutting e.d.
worden meegenomen.

In welke mate men erin zal slagen het kostenverschijnsel
van de ziekenhuizen inzichtelijk te maken, is zowel van de hy-   
pothesevorming en de technieken als van de beschikbare gege-
vens afhankelijk. Resultaten van in het buitenland verrichte
econometrische studies zijn in dit verband bemoedigend te noe-
men (zie hoofdstuk II). Indien de uitkomsten van het onderzoek
zouden uitwijzen, dat de econometrische technieken niet vol-
doende aan hun trekken kunnen komen wegens gebrekkige gegevens,
kunnen uit het onderzoek mogelijk richtlijnen worden ontleend
voor verzameling en verwerking van gegevens, zodat econome-
trisch onderzoek  in de toekomst betere resultaten kan opleveren.

I.3.3 Enkele kanttekeningen bij methode en object van onderzoek

Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat de eco-
nometrische benadering, als elke benadering, zijn grenzen kent
omdat een aantal factoren een rol spelen die niet in een der-
gelijke aanpak kunnen worden betrokken. Wat dit betreft moge
verwezen worden naar de kritiek van Fuchs (1969) op het econo-
metrisch onderzoek van Feldstein. Fuchs vindt dat het systeem
van ziekenhuisvoorzieningen door Feldstein wordt gezien als een
levenloze serie gebeurtenissen en activiteiten. De mensen welke
die activiteiten doen geschieden (artsen, verplegend personeel,
pationten enz.) worden in de schaduw daarvan gesteld.
Feldstein stelt dat betere informatie zal leiden tot een maat-
schappelijk gezien betere besluitvorming.Maar, aldus Fuchs,
als men het gedrag en het beleid van de ziekenhuismanagers, de
artsen en het personeel wil wijzigen, moet naast informatie
over de kosten en het kostengedrag ook iets meer bekend zijn
omtrent de 'incentives and constraints' waaronder men moet
werken.
Eenzelfde kritiek kan men ook op onze studie hebben, waarin
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immers eveneens een econometrische benadering tot uitgangspunt
is genomen.

Het is goed zich te realiseren dat men, waar de analyse ge-
baseerd is op waargenomen gegevens, theoretisch uitkomt op ge-

middelde trends voor de in de analyse betrokken grootheden.
Deze resultaten zullen verder afwijken van de optimale naarmate

de produktie over de gehele linie van het ziekenhuis ineffi-
cionter gerealiseerd wordt. Ongetwijfeld heeft een betrekke-
lijke schaarste aan personeel  en het gevoerde bouwbeleid in het
verleden voor bepaalde efficiencyprikkels gezorg (zie ook Van
Berkum,  1962) .  Maar of daarom mag worden aangenomen dat ineffi-
cionte produktiewijzen zijn uitgesloten, is de vraag. Deze

problematiek verwijst naar het karakter van de kostenfunctie
en de doelfunctie van ziekenhuizen, zaken die in het slothoofd-

stuk uitvoerig ter sprake komen. Ons onderzoek betekent slechts
een eerste stap en moet gevolgd worden door verder onderzoek.

Op welke punten dit kan gebeuren wordt eveneens in het slot-
hoofdstuk aangegeven.

In het voorgaande is regelmatig gesproken over het zieken-

huis, de ziekenhuizen, en de ziekenhuissector. Hoe kan men een
ziekenhuis defini8ren?
Aansluiting zoekend bij de terminologie van de ziekenfondswet
kan hieronder worden verstaan alle als zodanig erkende instel-
lingen, met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen.
Deze wat vage begripsomschrijving gaat dus ver. De algemene
ziekenhuizen, categorale en academische ziekenhuizen vallen

hieronder.
Ons onderzoek beperkt zich tot &an sector, namelijk de algeme-
ne ziekenhuizen. Indelingscriterium hierbij is dat het zieken-
huis de dienstverlening niet beperkt tot een specifieke groep
pationten. De zogenaamde categorale ziekenhuizen vallen dan ook
buiten de analyse. Voorts zijn omwille van de vergelijkbaar-
heid de academische ziekenhuizen buiten beschouwing gelaten,
die nu eenmaal door de onderwijs- en onderzoektaken een bij-
zondere positie innemen. De aldus onderzochte ziekenhuizen
worden als homogeen van karakter beschouwd.

In de Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt het ziekenhuis ge-
definieerd als 'een inrichting waarin personen worden opgeno-
men voor het ondergaan van een genees-, heel- of verloskundig
onderzoek of van een genees-, heel- of verloskundige behande-
ling.'1 Gelet op deze definitie van het ziekenhuis, zou de po-
likliniek strikt genomen hiertoe niet behoren. Echter reeds in
1963 stelde Muntendam de vraag welk deel van het ziekenhuis het
belangrijkste was, de kliniek of de polikliniek. Naar zijn op-
vatting werd te weinig aandacht geschonken aan poliklinisch

onderzoek en behandeling, en diende de polikliniek in organi-
satorisch verband met de kliniek gezien te worden. Sindsdien
is het grote belang van de polikliniek voor de kliniek alleen

l In het wetsontwerp tot wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt

ter vermijding van juridische ficties niet het begrip 'ziekenhuis'

omschreven maar wordt uitgegaan van het ruimere begrip 'ziekenhuisvoor-

ziening'. Een nadere omschrijving wordt overgelaten aan een algemene maat-

regel van bestuur.
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maar toegenomen. Zij is niet alleen van bijzondere betekenis
omdat zij (klinische) pationten aantrekt, maar ook omdat zij
intensief gebruik maakt van de ziekenhuisapparatuur. Deze vaak
zeer kostbare apparatuur, die door de toenemende medische ont-
wikkeling tot realisatie is gekomen, was er veelal de oorzaak
van dat de pationt voor onderzoek of behandeling in het zie-
kenhuis moest worden opgenomen. Een bezwaar van bovenstaande
definitie is ook dat het verplegings- en verzorgingsaspect van
de ziekenhuisfunctie daarin niet is opgenomen.
De Jong (1967) ziet het ziekenhuis als een bedrijfshuishouding,
die ten behoeve van de aan haar toevertrouwde pationten een
gedifferentieerde medische dienstverlening ter beschikking
stelt. Een andere definitie ontlenen we aan het rapport 'Korte
Tefmijn' van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, waarin
ziekenhuizen worden omschreven als instellingen 'waarin genees-
kundig onderzoek en behandeling, revalidatie, verpleging en
verzorging worden geboden aan pationten die dagelijks medische
hulp nodig hebben op specialistisch niveau' (College voor Zie-
kenhuisvoorzieningen, 1973).

Gelet op het bovenstaande zouden wij de hoofdfunctie van
het ziekenhuis kunnen omschrijven als onderzoek, behandeling,
verpleging en verzorging van pationten, samen te vatten onder
de term:'pationtenzorg op specialistisch niveau'.
Naast de hoofdfunctie pationtenzorg zijn er nog een aantal  (ne-
ven)functies te onderscheiden. Als zodanig kunnen genoemd wor-
den: opleiding tot verpleegkundige, ziekenverzorgende etc.,
specialistenopleiding, artsenopleiding en wetenschappelijk
onderzoek.
In de ziekenhuisadministratie worden deze functies vaak nauwe-
lijks gescheiden. Om de genoemde functies te verrichten staat
het ziekenhuis een aantal (produktie)middelen ter beschikking.
Dit zijn arbeid (medische, verpleegkundige, technische, para-
medische, administratieve etc.), goederen en diensten (medische
middelen, voedingsmiddelen etc.) en kapitaalgoederen (bedden,
faciliteiten, apparatuur etc.). Deze middelen worden aangewend
voor de produktie van (intermediaire) ziekenhuisdiensten,
vooral ten behoeve van de pationtenzorg.
Een bijzonder probleem is gelegen in het feit dat de specia-
list, misschien wel de belangrijkste 'beslisser' in het zie-
kenhuis, niet als zodanig in de ziekenhuisorganisatie is opge-
nomen (Berki,  1972;  zie ook ons hoofdstuk  IX) . Praktisch altijd
worden bij onderzoek naar de ziekenhuiskosten de artsenhonora-
ria buiten beschouwing gelaten, daar die meestal direct aan de
pationt in rekening worden gebracht, buiten de 'ziekenhuis-
kosten' om.

Met betrekking tot het object van onderzoek wordt tot slot
opgemerkt dat het ziekenhuis min of meer geIsoleerd bekeken
zal worden. De mogelijke relaties tussen het ziekenhuis en de
eerste lijnsgeneeskunde en die tussen het ziekenhuis en de
overige inrichtingen (verpleeghuis, psychiatrische instelling
e.d.) wat verwijzing, opname en ontslag van pationten betreft,
komen niet of slechts zijdelings aan de orde.
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HOOFDSTUK II LITERATUURBESCHOUWING

11.1 INLEIDING

Hoewel het kostenvraagstuk van het ziekenhuiswezen reeds ge-
ruime tijd zeer in de belangstelling staat, zijn de meer
kwantitatief-economisch en econometrisch gerichte publikaties
op dit gebied schaars.
In Nederland is onder andere door De Jong (1969), Van Loon
(1971) en vooral Groot (1971 en 1972) gewezen op de noodzaak
kwantitatieve analysetechnieken toe te passen. Het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygione heeft verschillende ini-
tiatieven in deze richting gestimuleerd (zieVan Aerte.a., 1972).
In het buitenland is er reeds geruime tijd aandacht voor een
dergelijke aanpak, hetgeen blijkt uit een aantal vooral Ame-
rikaanse studies. Deze studies hebben overigens nergens tot
een revolutie geleid noch, voorzover bekend, tot nieuwe parle-
mentaire wetten. Wat dit betreft mag het belang ervan niet te
absoluut worden gesteld. Wel is het zo dat een reeks van toe-
passingsmogelijkheden is voorgesteld (Feldstein, 1967;
Dowling, 1971; Lave e.a., 1972b; McCarthy, 1975).
Bovendien is het inzicht in de betreffende problematiek aan-
zienlijk vergroot. De verwachtingen gewekt door de resultaten
van voorgaande onderzoekingen  zijn  van  dien  aard,  dat met  name
de overheid tal van researchinspanningen op dit terrein ge-
stimuleerd heeft respectievelijk stimuleert. Terzijde kan
hierhij aangetekend worden dat in Nederland de overheid een
actievere, meer regulerende rol vervult dan bijvoorbeeld in
de USA. Dit vergroot de mogelijkheden voor implementatie van
eventuele onderzoeksresultaten aanzienlijk.

De verschillende studies trachten een antwoord te geven op
een aantal cruciale vragen zoals (Lave and Lave, 1970c):
1. waarom is er zo'n grote variatie in de kosten tussen de

ziekenhuizen?
2. hoe veranderen de kosten als men bijvoorbeeld de omvang of

de bezetting van het ziekenhuis wijzigt?
3. waarom stijgen de ziekenhuiskosten zo sne17
Beantwoording van vraag 1 vraagt om onderzoek naar de mate
waarin de verschillende kostenbeInvloedende variabelen de
ziekenhuiskosten kunnen verklaren.  Is er sprake van een ratio-
neel systeem waarin duidelijke samenhangen te onderkennen
zijn? Beantwoording van vraag 2 laat de consequenties van een
aantal maatregelen zien; op basis hiervan kan gestreefd wor-
den naar het bereiken van optimale posities of, bescheidener,
meer optimale posities. Analytisch gezien komen vraag 1 en 2
op hetzelfde neer. Men kan pas een verantwoorde uitspraak
doen over de invloed van bijvoorbeeld de bezettingsgraad,
wanneer men een integraal kostenmodel ter beschikking heeft.
Vraag 3 heeft echter een andere dimensie. Merkwaardigerwijze
zijn de kostenstijgingen in landen met onderling uiteenlopen-
de stelsels van gezondheidszorg praktisch hetzelfde (Anderson
and Neuhauser, 1969; Stolte, 1972a). Deze kostenstijgingen
blijken ook overal uit te gaan boven de stijging in andere
sectoren van het maatschappelijk bestel, enkele uitzonderingen
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daargelaten. Stolte (1972a) wijst in dit verband op het
staatsapparaat, de spoorwegen en de posterijen, instellingendie merkwaardig genoeg met een minder uitgebreid diensten-
pakket en veel minder service werken.

Het is nodig een onderscheid te maken tussen de factorendie de kostenverschillen tussen de ziekenhuizen op een bepaald
moment verklaren en die welke verantwoordelijk zijn voor destijging ervan in de tijd. Er zijn natuurlijk wel bepaalde
verbanden tussen deze factoren; ongelukkigerwijs echter werptinzicht in de factoren die relevant zijn voor de kostenver-schillen slechts zeer ten dele licht op de kostenontwikke-lingen, daar het merendeel ervan slechts weinig varieert in detijd (Feldstein, 197lb).
Tot voor kort bestonden er slechts enkele studies die zich
expliciet bezig hielden met de vraag welke factoren deze kos-
tenontwikkeling in de tijd bepalen (vraag 3). Recente studiestonen hiervoor meer belangstelling (Feldstein, 197la; Waldman,
1972; Davis, 1974; Elnicki, 1974; Jeffers en Siebert, 1974;Ruchlin en Leveson, 1974). Een analyse van de vraag naar en
het gebruik van gezondheidsvoorzieningen valt strikt genomenbuiten het kader van ons onderzoek en zal slechts in de be-
schouwing worden betrokken voorzover dit kan leiden tot een
vergroting van het inzicht in kosten en produktie van hetziekenhuis. In ons land worden studies hiernaar verricht doormiddel  van het zogenaamde Macro-Rekenmodel (Rutten e.a., 1975) .

In dit hoofdstuk vindt een beschrijving van de literatuurplaats. De nog niet opgeloste problemen blijken niet gering.De economische theorievorming is veelal onvoldoende, de uit-gangspunten 74#n vaak onduidelijk. In zijn cynisch betoogover de zieke.inu.eeconomie schat Berki (1972) de situatie van
zijn vakgebied als volgt in: 'Als het waar is dat elke groepvan 3 economen tenminste 4 tegenstrijdige theorieon zal heb-ben, dan is het evenzeer waar dat 4 gezondheidseconomen waar-schijnlijk geen enkele theorie bezitten.' 'De gezondheidseco-noom heeft zoveel oog voor de beleidsvraagstukken, dat hij
vaak de noodzakelijke wetenschappelijke voorzichtigheid ver-geet' (Klarman, 1970). Hoewel deze beweringen wat boud ge-steld zijn, brengen zij op een indringende wijze de concep-
tuele vaagheid en overige onduidelijkheden in de gezondheids-economie naar voren.
De meeste onderzoekingen vinden vanuit een duidelijke pragma-tische benadering plaats. Zij zijn vooral gericht op het op-
stellen en kwantificeren van kostenfuncties en gebaseerd opdwarsdoorsnedegegevens. Aan deze twee aspecten zal nader aan-
dacht geschonken worden in paragraaf II.2. In deze paragraafis verder een verdieping van het kostenvraagstuk door middelvan produktiefuncties te vinden en wordt ingegaan op enkeleproblemen bij het opstellen van een algemeen model voor deziekenhuizen. Vervolgens worden die topics uit de literatuuruitvoerig aan de orde gesteld die gezien onze probleemstel-ling voor ons onderzoek van groot belang zijn en een belang-rijk referentiekader bieden. In paragraaf II.3 wordt de pro-blematiek van de produktiviteit en efficiency besproken. Alscentrale thema's worden in dit hoofdstuk verder bezien het
multiproduktkarakter van het ziekenhuis en het vraagstuk van
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de kosteninvloed van de omvang en de capaciteitsbenutting,
alsmede de in de literatuur gevonden resultaten (paragraaf
II.4).
Aan het slot van dit hoofdstuk worden de belangrijkste con-
clusies uit de literatuur samengevat (paragraaf II.5).

II.2 HET OPSTELLEN EN KWANTIFICEREN VAN KOSTENFUNCTIES EN
PRODUKTIEFUNCTIES (ANALYSEMETHODE)

II.2.1 De ontwikkeling van kostenfuncties

De probleemstelling in de literatuur is hoofdzakelijk gericht
op het specificeren van een kostenfunctie en het schatten van
de relevante parameters daarin. Dit komt hier op neer dat men
de ziekenhuiskosten uit een aantal factoren zo goed mogelijk

I wil verklaren.
Als analysetechniek hanteert men voornamelijk regressie-ana-
lyse, terwijl in een enkel geval ook factoranalyse wordt toe-
gepast. De diverse studies kunnen verschillen, omdat ze betrek-
king hebben op andere steekproeven van ziekenhuizen, er andere
gegevens als variabelen in worden meegenomen, de erin opgeno-
men gegevens betrekking hebben op een andere tijdsperiode of
omdat er andere modelspecificaties aan ten grondslag liggen.
Een vergelijking van de analyseresultaten is dan ook slechts
onder groot voorbehoud mogelijk.

Als algemeen model  voor de kostenfunctie kunnen we hanteren:
K = f (N, M, Q, P, F)
waarin K = ziekenhuiskosten

N = produktieschaal
M = multiproduktkarakter van de ziekenhuisoutput
0 = kwaliteit van de dienstverlening
P = prijs van de inputfactoren
F = overige factoren, waaronder efficiency

De kosten worden gemaakt teneinde de produktie te realiseren;
met andere woorden, de kosten zullen een functie zijn van
niveau en samenstelling van de output (produktieschaal en
multiproduktkarakter).
De schaal van de ziekenhuisproduktie kan benaderd worden via
de outputkant (aantal opnamen of verpleegdagen) of via de in-
putkant (capaciteit). Wanneer men uitgaat van de capaciteit,
is het mogelijk onderscheid te maken in de kostenconsequen-
ties  van een capaciteitvergroting  en  van een grotere benutting
bij gelijkblijvende capaciteit door ze beiden in de regres-
sievergelijking op te nemen. De capaciteit wordt meestal ge-
meten aan de hand van het beschikbaar aantal bedden. Ter be-
nadering van de capaciteitsbenutting van het ziekenhuis zijn
er eveneens verschillende kwantificeringen mogelijk, namelijk
via: a) de bezettingsgraad, b) de verpleegduur en c) de door-
stroming (= aantal opnamen per beschikbaar bed per jaar).
Het ziekenhuis heeft een multiproduktkarakter. Behalve op het
gebied van de pationtenzorg, op zichzelf reeds heterogeen van
aard, kan het ook een taak op het terrein van opleiding en
research hebben (zie paragraaf II.4.1).
Naast variabelen die het niveau en de samenstelling van de
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ziekenhuisoutput in de beschouwing betrekken, is de kwaliteit
van de dienstverlening van belang. Een adequate meting van
deze factor ontbreekt echter tot dusver.

Er zijn nog andere factoren die de ziekenhuiskosten kunnen
beInvloeden. Zo kunnen de inputprijzen verschillen, waarbij de
regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld uitrusting, midde-
len en salarisschalen van land tot land of van streek tot
streek kunnen varioren. Om deze reden wordt nog al eens gelet
op de plaats van vestiging van het ziekenhuis.
Tenslotte is er nog een reeks factoren, gemakshalve aangeduid
met de term overige factoren. Onder deze overige factoren is
een aantal variabelen te vinden ter benadering van bepaalde
'instituutgebonden' ziekenhuiskenmerken, zoals het bouwjaar
en de beheervorm van het ziekenhuis. De efficiency is een
factor die zich niet eenvoudig rechtstreeks laat meten. In
een wel gehanteerde proxy hiervoor (zie Pulley and Fulmer,1975) menen wij niet veel vertrouwen te kunnen stellen. Een
andere, meer indirecte benadering is nodig (zie hoofdstuk VI).
Een variabele die door weinig onderzoekers in empirische stu-
dies als zodanig is opgenomen, is de technologische ontwikke-
ling. Het zal duidelijk zijn dat niet alle ziekenhuizen op
een bepaald moment hierin evenver zijn. Daarnaast valt niet
te  ontkennen,  dat de technologische ontwikkeling  met  het  ver-
strijken van de tijd een veranderende invloed kan uitoefenen
(zie Fitzpatrick e.a.,1964; Baron, 1974; Feldstein, 1974b).
Daarom zullen efficiencyverschillen gedeeltelijk samenhangen
met verschillen in technologische ontwikkeling.

Met behulp van regressie-analyse wordt de kostenfunctie
geschat. Een lineaire regressievergelijking kan in de volgen-
de algemene vorm geschreven worden:n

Yi =a+ ,E. b.X   UiJ=1 J ij
waarbij Yi = de waarde van de te verklaren variabele Y beho-

rende bij de i-de waarneming
a  = de constante term
Xi = de waarde van de verklarende variabele j beho-

rende bij de i-de waarneming
bj = regressiecoofficient behorende bij verklarendevariabele j; j=1,2,...,n
n  = aantal verklarende variabelen
Ui = storingsterm behorende bij waarneming i;

i =1,2, . . . ,m
Het doel van de regressie-analyse is een optimale bepaling
van de regressiecoofficienten a en bj, waarbij nagegaan moetworden of het verband wel lineair is. De oplossing verkrijgt
men meestal met behulp van de methode van de 'kleinste kwa-
draten' (zie hoofdstuk IV).

Men kan nu verschillende manieren onderscheiden om de kos-
ten uit te drukken, namelijk als:
1. de totale kosten per ziekenhuis
2. de gemiddelde kosten per verpleegdag per ziekenhuis (= to-

tale kosten gedeeld door aantal verpleegdagen)
3. de gemiddelde kosten per opname per ziekenhuis (= totale

kosten gedeeld door aantal opnamen).
Bij 2. en 3. worden de totale kosten van het ziekenhuis (poli-
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klinische en klinische kosten) of de totale klinische kosten
uitgedrukt in klinische termen (per verpleegdag, respectieve-
lijk per opname). Het keuzevraagstuk welke kostenvariabele
tot uitgangspunt te nemen wordt besproken in paragraaf II.4.

II.2.2 Verdieping van het kostenvraagstuk door middel van
produktiefuncties

Behalve kostenfuncties kunnen ook produktiefuncties ontwik-
keld worden (Walters, 1963; Cramer, 1971). De produktiefunc-
tie is een technische relatie tussen de produktie en de daar-
voor aangewende middelen, te weten kapitaal, arbeid en overi-
ge produktiefactoren. Een veel gebruikte specificatie is de
Cobb-Douglas produktiefunctie. Deze kan men als volgt weer-
geven: P   ak

Y.=C  H   X    U
1    k=l  ik  i

E   waarin Yi = output van ziekenhuis i; i=1,2,...,m
Xik= hoeveelheid inputcategorie k in ziekenhuis i;

k=1,2,...,p
C  = constante
ak = outputelasticiteit behorende bij inputcategorie k
Ui = storingsterm behorende bij ziekenhuis i

Hierin geeft de codfficient ak de outputelasticiteit weer,
dat wil zeggen de relatieve verandering in de output ten ge-
volge van een relatieve verandering in 66n van de inputs. De
Cobb-Douglas functie heeft dus de bijzondere eigenschap , dat
ieder van de outputelasticiteiten constant is, dat wil zeg-
gen onafhankelijk van de inputniveaus waarbij zij gemeten
worden. Verder is k lak een maat voor het schaaleffect.
Met behulp van een produktiefunctie kan men het aanbod van
goederen en diensten op lange en middellange termijn aangeven
alsmede de wijze waarop de inputfactoren gecombineerd worden.
De produktiefunctie is vooral van belang voor inzichtver-
schaffing in de technische substitutiemogelijkheden der in-
putfactoren. Economische overwegingen kunnen dan, hiervan
uitgaande, de meest wenselijke produktiemethode aangeven.

Toepassingen van produktiefuncties in de gezondheidszorg
zijn schaars. Er zijn enkele voorbeelden te vinden in de zie-
kenhuissector (Feldstein, 1967; Dowling, 1971; Baron, 1973).
Ook is een enkele produktiefunctie voor de diensten van art-
sen opgesteld (Kimbell and Lorant, 1973).
Aan de gebruikelijke problemen in dit soort empirische stu-
dies, zoals de definioring en meting van inputs en outputs,
worden er in de gezondheidszorg nog enkele toegevoegd. Aan de
outputzijde (aantal opnamen, aantal verpleegdagen) doet zich
het probleem van de heterogeniteit voor, dat niet op te los-
sen is door met prijzen te wegen (zie Feldstein, 1967). Aan
de inputzijde moeten de produktiefactoren arbeid, kapitaal en
overige middelen gespecificeerd worden. Meting van de kapi-
taalgoederen is steeds een ingewikkeld probleem (Walters,
1963). In de ziekenhuiswereld wordt gewoonlijk uitgegaan van
het aantal beschikbare bedden of van de diensten ervan (bed-
dagen); een soortgelijke procedure paste Klein (1953) toe in
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zijn spoorwegstudie, waarbij de bezetting van de capaciteit
ingecalculeerd werd. Dit is dan ook vaak de enige inputfactor
die in fysieke termen wordt uitgedrukt. De overige produktie-
factoren zoals artsen, verpleegkundig en overig personeel,geneesmiddelen, voedingsmiddelen en overige middelen worden
dan vermeld in kostentermen. Het meten van de inputs doormiddel van kosten is langzamerhand gemeengoed geworden bij
het schatten van produktiefuncties.
Een interessante uiteenzetting over ziekenhuisproduktiefunc-ties en schatting ervan vindt men bij Feldstein (1967).

II.2.3 Kostenfunctie en produktiefunctie; algemeen zieken-
huismodel

voor een algemeen ziekenhuismodel zou het nodig zijn naast de
produktiefunctie te beschikken over inputbepalende relaties
(doelstellingsfunctie), welke het ondernemersgedrag explici-
teren. Bij een bepaalde hypothese omtrent de ondernemersdoe-
stelling en de prijsvorming op de input- en outputmarkten, is
dan een stelsel van simultane regressievergelijkingen te for-
muleren, waaruit de vereiste hoeveelheid van iedere inputfac-tor en derhalve in tweede instantie de totale kosten als
functie van outputniveau en prijzen zijn af te leiden. Op
deze wijze kan de produktiefunctie gebruikt worden voor het
vinden van een optimale inputcombinatie.

Wat de ziekenhuissector betreft, zijn er tot dusverre
echter weinig theorieon voorhanden over de gedragsrelaties
en de stochastische eigenschappen van het (produktie)proces
(zie hoofdstuk IX). Wel is duidelijk dat met betrekking tot
de ondernemersdoelstelling, de basishypothesen uit de econo-
metrische literatuur, te weten die der naar winstmaximalisa-
tie  strevende onderneming en die der bij gegeven outputni-
veau naar kostenminimalisatie strevende onderneming (bijvoor-beeld openbare nutsbedrijven), niet of niet volledig van toe-passing zijn. De traditionele opvatting volgens welke de pro-
duktiefunctie de (maximum) output specificeert bij een gege-ven hoeveelheid inputs en een gegeven technologie, en de on-
dernemer het produktieproces (verhouding der intputfactoren)zodanig organiseert, dat een maximale winst ontstaat, voldoet
duidelijk niet. Het begrip winst is, althans in de Nederlandse
ziekenhuizen, per definitie uitgebannen.
Het is aan discussie onderhevig in hoeverre kostenminimalisa-
tie, als bij openbare nutsbedrijven, een adequate gedragshypo-these vormt. In het ziekenhuis is het outputniveau wellicht
voor een belangrijk deel niet exogeen maar endogeen bepaald,
terwijl bepaalde inputfactoren exogeen kunnen zijn. Zolang er
geen specifieke theorie over de ziekenhuisproduktie voorhandenis, is daarom op dit terrein grote voorzichtigheid geboden.

Wat betreft de marktvorm heeft men op de inputmarkten temaken met uiteenlopende structuren. Voor het personeel in loon-
dienst bijvoorbeeld gelden landelijke regelingen als gevolgwaarvan de loonniveaus voor de verschillende ziekenhuizen als
een gegeven zijn te beschouwen.
Op de outputmarkt is de situatie allerminst te kenschetsen
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met de term volledige mededinging. Beter kan men
spreken van monopolievorming of monopolistische concurrentie,
aangezien een aantal wettelijke en institutionele regelingen,
financiole en andere zaken barri&res vormen om een ziekenhuis
te stichten (Weisbrod, 1965). De gedragsregels worden sterk
bepaald door de controle van de medische professie over op-
leidingen, stafbenoemingen e.d. Reclame en prijsconcurrentie
komen niet voor (Fuchs, 1966). Ook in ons land noemt men de
markt van ziekenhuisdiensten veelal monopolistisch van karak-
ter (Groot, 1960; Stolte, 1965). De Jong betitelt het zieken-
huis als oligopolist op grond van het feit, dat in het eigen
verzorgingsgebied een beperkt aantal andere ziekenhuizen
functioneren, zonder dat dit overigens het gebruikelijke ef-
fect van de oligopolie op het prijspolitieke gedrag van de
aanbieder heeft (De Jong, 1967). De prijs van de output is
dus niet noodzakelijk als endogeen te beschouwen.   In de eerste
plaats kunnen de bestaande landelijke en/of regionale rege-
lingen in de bedrijfstak de mogelijkheden tot prijsaanpas-
singen beperken en in bepaalde gevallen volledig uitsluiten.
In de tweede plaats zijn voorzover er prijsaanpassingen op-
treden, deze eerder gerelateerd aan het verloop van de kosten
(zie bijvoorbeeld Feldstein and Kelman, 1970) dan dat hiermee
beoogd wordt het outputniveau te beInvloeden. Vraag en aanbod
komen in de ziekenhuiswereld geheel anders tot stand en rea-
geren anders op prijsveranderingen dan in de traditionele
marktmodellen wordt aangenomen.

Gelet op het voorgaande hoeft het ons niet te verbazen dat
het aantal voorbeelden van algemene ziekenhuismodellen zeer
beperkt is. Een betrekkelijk eenvoudige toepassing vinden we
bij Baron. De specificatie van de kostenfunctie is hier geba-
seerd op de neo-klassieke micro-economische produktietheorie,
waarbij aangenomen wordt dat een ziekenhuis de kosten tracht
te minimaliseren om aan een exogeen bepaalde vraag naar zie-
kenhuisdiensten te voldoen, gegeven een bepaald dienstenpak-
ket en een bepaalde kwaliteit der dienstverlening (Baron,
1973 en 1974). Het model luidt dan als volgt:

minimaliseer kostenfunctie: ..S.XkPk (1)
.-1

onder voorwaarde:  f (Xl,•••,Xp) 2 Y

Xk 2 0; k = 1,2,...,p.

Uitgaande van een Cobb-Douglas specificatie en rekening hou-
dend met een exponentidle trendfactor A voor de in de tijd
optredende veranderingen in de output (veranderingen in tech-
nologie en outputsamenstelling), kan de produktiefunctie
f(Xl,••·Xp) geschreven worden als:

At P
Y(t) = C 10  kN1 X2k(t) (2)

waarbij t de tijdsperiode aangeeft.
Uit deze produktiefunctie (zie ook blz. 19) kan men de vol-
gende kostenfunctie afleiden:
kostenf-unctie = C' 10 -At/Iak.y(t)1/Iakk l pi(t)ak/Eak.U,   (3)
waarin C' een constante is, die afhangt van C en ak· De sto-
ringsterm U duidt de afwijkingen van de optimale factorinputs
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aan, veroorzaakt door bijvoorbeeld verschillen in management-
capaciteiten.

P
Als  k£lak  >1,  zijn de marginale kosten lager  dan de gemiddelde
kosten en dalen de gemiddelde kosten als functie van de output.
Uitgaande van de veronderstelling van kostenminimalisatie, en
bij een gegeven vraag, komt een directe schatting van de kos-
tenfunctie overeen met de schatting van een simultaan verge-
lijkingenstelsel bestaande uit de produktiefunctie  en  de  afge-leide vraagfuncties naar de inputfactoren (zie hiervoor Nerlove,
1963). De kostenfunctie is hier een herleide vorm-vergelijking
te schatten met 'single equation'-schattingsmethoden.
De gemiddelde en marginale kostenfunctie en de afgeleide
vraagfuncties naar de inputfactoren kunnen uit (3) worden ver-
kregen. Uit gegevens over kosten, output en inputprijzen schat
men dus hier eerst een kostenfunctie, waarna eventueel een
schatting van de produktiefunctie volgt.

Er bestaan enkele belangrijke verschillen tussen een der-
gelijke op de neo-klassieke theorie geonte benadering van de
kostenfunctie en de in de ziekenhuisliteratuur voorkomende en
ook in ons onderzoek gehanteerde benadering ervan. Naar onze
mening kan bij een onderzoek naar de ziekenhuiskosten ook be-
ter getracht worden deze rechtstreeks te verklaren uit een
aantal verklarende grootheden,  dan  dat men bepaalde hypothesen
omtrent de specificatie van de produktiefunctie, de zieken-
huisdoelstelling en de marktvormen probeert te stellen, en de
kostenfunctie uit het corresponderende simultane vergelij-
kingenstelsel af te leiden. Bij de huidige stand van de weten-
schap lijkt het postuleren van afgeronde economische theorieon
over het functioneren van ziekenhuizen ook op zijn minst een
hachelijke zaak. Dit betekent dat de gebruikelijke kostenfunc-
ties bij afwezigheid van veronderstellingen over de doelfunc-
ties van ziekenhuizen (winstmaximalisatie, kostenminimalisatie)
meer 'behavioural' dan 'technische' kostenfuncties zijn
(Evans, 1971). Ze geven de relatie tussen kosten en output
bij de technologie en het functioneren van de ziekenhuizen op
dit moment. Voor ons land is hier in het bijzonder van belang,
dat de gemaakte kosten vergoed worden na een periodieke beoor-
deling van het prijsstellend orgaan, het Centraal Orgaan Zie-
kenhuistarieven (Groot, 1975b).
De voornaamste veronderstelling is dan eigenlijk de homogeni-
teitsveronderstelling, dat wil zeggen dat aangenomen wordt,
dat de ziekenhuizen een vergelijkbaar kostengedrag hebben.'Behavioural' kostenfuncties maken het mogelijk bepaalde te-
voren gespecificeerde relaties, waarin men geInteresseerd is,te schatten. Het is bijvoorbeeld mogelijk een zodanige spe-
cificatie van het kostenmodel te kiezen dat een splitsing
ontstaat in een kortetermijn-kostencurve en een langetermijn-
kostencurve. In vereenvoudigde vorm kan men het model als
volgt neerschrijven: = a  +  bl   (output - ouED'ut) 2

totale kosten
output + b2 ziekenhuiscapaciteit.r..J

Hierin betekent output, het outputniveau dat hoort bij het
minimum van de gemiddelde kostencurve op de korte termijn
(Walters, 1963). In de praktijk komt deze curve meestal neer
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op een schatting van de in paragraaf II.2.1 behandelde kos-
tencurve, wegens gebrek aan (a priori) informatie over de mini-
mumposities.

De slotsom van deze paragraaf is, dat het opstellen van al-
gemene ziekenhuismodellen een uitermate boeiende bezigheid is.
Er zal echter nog veel denkarbeid nodig zijn eer hierbij het
experimentele kader verlaten kan worden.  Het meer rechtstreeks
benaderen van de kostenfunctie, zoals hierboven beschreven,
heeft naar onze mening een grotere praktische bruikbaarheid.
In onze studie zullen we ons bij de op te stellen modellen
vooralsnog bepalen tot deze benadering van de kostenfuncties.

II.2.4 Cijferbasis van de in de literatuur voorkomende
onderzoekmethoden (gegevens)

Er zijn in het algemeen drie benaderingswijzen voor de kosten-
en produktiefuncties, te weten:
1. tijdreeks-analyse : men baseert zich op tijdreeksen,

meestal op tijdreeksen van Sdn
bepaald ziekenhuis.

2. dwarsdoorsnede-analyse : men baseert zich op de gegevens
van een aantal ziekenhuizen in een
bepaalde periode (meestal &an
jaar).

3. gecombineerde dwarsdoor-
snede/tijdreeks-analyse: men baseert zich op de gegevens

van een aantal ziekenhuizen gedu-
rende een aantal tijdsperioden
(jaren).

Wat betreft het multiproduktkarakter van het ziekenhuis zal
men bij de eerste benaderingswijze ermee rekening moeten hou-
den, dat de output van het ziekenhuis qua niveau en samen-
stelling in de opeenvolgende perioden zal kunnen veranderen.
De technische vooruitgang en veranderende prijzen van de in-
puts kunnen hier grote problemen veroorzaken.
De belangrijkste beperking is evenwel, dat de resultaten die
men op deze wijze verkrijgt, zeer afhankelijk kunnen zijn van
de specifieke situatie in het onderzochte ziekenhuis.
Bij de tweede benaderingswijze zullen er outputverschillen
qua niveau en samenstelling tussen de ziekenhuizen optreden;
er zullen immers verschillen in capaciteit, capaciteitsbenut-
ting, ziekenhuisfunctie, bouwjaar e.d. zijn en ook de techni-
sche vooruitgang zal niet in elk ziekenhuis een gelijk niveau
hebben. Als nu de grote ziekenhuizen tevens de nieuwste zijn
(technologische ontwikkeling), kan dit ertoe leiden dat even-
tuele schaalvoordelen worden overschat, als men aanneemt dat
de nieuwe ziekenhuizen efficionter zijn dan de oude. Dit
laatste lijkt niet uitgesloten, daar de invloed van de kapi-
taalkosten in de buitenlandse studies vaak in het geheel niet
wordt meegenomen.1

lof in ons land de nieuwste ziekenhuizen ook 'efficienter' functioneren,
wordt behandeld in paragraaf VIII.4. Bekend is dat de grote ziekenhuizen
niet de nieuwste zijn (BKZ-rapport deel 1, NZI, 1974).
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De meeste onderzoekers  gaan uit van een dwarsdoorsnede-analyse,
onder meer ook omdat de noodzakelijke historische cijferreek-
sen ontbreken. Verreweg de meeste kostenstudies zijn dan ook
gericht op variaties tussen ziekenhuizen en niet op trends in
de produktiviteit. Voor de problemen die kunnen ontstaan bij
een interpretatie in de tijd van dwarsdoorsnede-resultaten,
wordt verwezen naar Kuh (1959).
Na een onderzoek van Paul Feldstein, dat te boek staat als de
eerste meer kwantitatief-economische studie betreffende het
ziekenhuiswezen, is er geruime tijd weinig onderzoek verricht
dat gebaseerd is op louter tijdreeksen. Recente studies heb-
ben daar verandering in gebracht (zie paragraaf II.1).
Ook van de gecombineerde dwarsdoorsnede/tijdreeks-analyse,
waarin getracht wordt de voordelen van beide benaderingswij-
zen samen te brengen, zijn toepassingen bekend (Lave and Lave,
1970a en b; Baron, 1973).

Welke gegevens worden in de literatuur beschouwd?
Hierin blijkt een grote variatie te bestaan. Naar aard zou
men de gegevens kunnen onderverdelen in financieel-economi-
sche gegevens (kosten), instituutgebonden gegevens (bijvoor-
beeld omvang en bezettingsgraad van het ziekenhuis) en gege-
vens met betrekking tot de ziekenhuisfunctie (bijvoorbeeld
opnamen per specialisme).
Enkele studies beperken de basisgegevens tot enige van de in
de vorige paragraaf genoemde variabelen, te weten: de kosten,
de output, omvang, bezettingsgraad en gemiddelde verpleegduur
van het ziekenhuis. Andere onderzoekingen gaan uit van grote
hoeveelheden gegevens tot enkele honderden variabelen toe.
De hoeveelheid basisgegevens die men onderscheidt, loopt niet
parallel met het aantal waarnemingseenheden, in casu de zie-
kenhuizen. Vrij algemeen omvat het onderzoek minimaal 75 zie-
kenhuizen. In een enkel geval loopt het betrokken aantal op
tot enkele duizenden.
Naast de diversiteit in probleemstellingen, structuren e.d.
noopt het verschil in aantal en soort gegevens per waarne-
mingseenheid en in aantal waarnemingseenheden tot grote voor-
zichtigheid bij het vergelijken van de verschillende analyses.
Uniform wordt in de literatuur gewezen op de noodzaak zorg te
dragen voor goed gegevensmateriaal. Toch worden in het alge-
meen de gegevens zoals ze op een bepaald moment voorhanden
zijn, tot uitgangspunt genomen.

II.3 PRODUKTIVITEIT EN EFFICIENCY

In de paragrafen II.3 en II.4 wordt een aantal in de zieken-
huiseconomie vaak genoemde topics aan de orde gesteld. Dit
zijn: de produktiviteit en efficiency (paragraaf  II. 3) ,  de  out-
putmeting, omvang en capaciteitsbenutting (paragraaf II.4).
Een nadere beschouwing van de literatuur over de produktivi-
teit en efficiency is voor onze studie vooral van belang door
de vergroting van het inzicht die een conceptuele uitdieping
van de ziekenhuisproduktie met zich meebrengt. Overigens valt
ook in de literatuur hier veelal de nadruk op; concrete
schattingen van produktiviteit en efficiency ontbraken prak-
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tisch  tot  voor  kort.  Er is echter steeds  meer  oog  voor de toe-
passingsmogelijkheden van kosten- en produktiefuncties in
cross-section onderzoek, vooral op het vlak van de kosteneva-

I luatie en tariefstelling.
We kunnen een ziekenhuis beschouwen aan de hand van het

navolgende schema (figuur II.1). Hierin wordt de relatie
weergegeven tussen de input (arbeid, kapitaalmiddelen en
overige produktiemiddelen) en de output (in het bijzonder de
in het ziekenhuis opgenomen pationten, ingedeeld naar homo-
gene pationtengroepen) via de intermediaire produktie van
ziekenhuisdiensten. In het ziekenhuis worden vier categorieon
van afdelingen onderscheiden, te weten de medische afdeling,
kliniek, civiele afdeling en algemeen-ondersteunende afdeling.
Het ziekenhuis wordt op deze wijze in functionele afdelingen
ingedeeld.
De medische afdeling (nevenafdeling) bestaat uit de operatie-
kamer, verloskamer, r6ntgenafdeling, afdeling functieonder-
zoek, afdeling fysiotherapie, apotheek, laboratorium, poli-
kliniek e.d. De kliniek omvat de verpleegafdelingen. Tot de
civiele afdeling (huishoudelijke afdeling) worden gerekend
afdelingen als de keuken, schoonmaakdienst, linnenvoorziening
d. Tenslotte is er nog de algemeen-ondersteunende afdeling
e economisch-administratieve afdeling, technische afdeling
d.).
kosten-output-relaties liggen voor deze categorieon afde-

ngen niet gelijk (Deeble, 1965; Dowling, 1971; Gibbs, 1972;
rst, unpublished). Verondersteld kan worden dat de output
n de medische afdeling en in mindere mate van de kliniek
wel reageert op de grootte als op de samenstelling van het
ationtenbestand. De civiele afdeling zal daarentegen een
aste hoeveelheid diensten per verpleegdag leveren, welke in

hoge mate ongevoelig voor de samenstelling van het patiinten-
bestand zal zijn (verpleegdag afhankelijk). De algemeen-
ondersteunende afdeling vertoont weinig samenhang met het pa-
tiontenbestand, maar draagt overwegend een overhead-karakter
(variBrend met de omvang van het ziekenhuis).

In ons onderzoek, dat gericht is op het ziekenhuis als to-
taliteit, worden de hier onderscheiden afdelingen (ten dele
impliciet) in de beschouwing betrokken. De meeste aandacht
gaat echter uit naar de medische afdeling en de kliniek, wel-
ke in feite de bestaansgrond van het ziekenhuis vormen. De
output van het ziekenhuis is vooral van deze afdelingen af-
hankelijk.
Voor de homogene pationtencategorie i, is een bepaald aantal
en soort polikliniekbezoeken, functie- en laboratoriumonder-
zoekingen, r6ntgenfoto's, operaties en artsenuren en een be-
paalde hoeveelheid en soort geneesmiddelen, verpleegkundige
en andere hulp nodig. Voor de klinische pationt komt daarbij
een aantal rechtstreeks aan deze pationt verstrekte diensten
van de kliniek. Verder geeft de civiele afdeling huishoude-
lijke support aan de medische afdeling en de kliniek. De on-
dersteunende afdelingen leveren niet rechtstreeks diensten
aan de pationt.
De voor opleiding en research benodigde diensten zijn in het
schema aangegeven, waarbi j tevens vermeld wordt dat een bepaald
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pati&ntenbestand nodig is voor opleiding en research, maar
ook dat co-assistenten en assistenten bij de pationtenbehan-

deling een belangrijke rol kunnen spelen. Opgemerkt wordt dat
afdelingen van het ziekenhuis ook diensten kunnen verlenen
ten  behoeve van bijvoorbeeld huisartsen en andere instellingen.
Al deze diensten worden verkregen in een produktieproces,
waarbij arbeid, kapitaal en overige produktiemiddelen (goede-
ren en diensten) warden aangewend. Naargelang het beschikbare
budget beter verdeeld wordt over de inputs, spreekt men van
een hogere inputefficiency (inputverhoudingen).
De wijze waarop de produktiemiddelen arbeid, kapitaal en
overige middelen worden ingezet om een bepaalde intermediaire

output van ziekenhuisdiensten tot stand te brengen, noemen we
een produktietechnologie, theoretisch te beschrijven met een
produktiefunctie. Op deze wijze kan de inputproduktiviteit
- de technische efficiency- wordengemeten. Demanier
waarop voor een bepaalde pationtencategorie de ziekenhuis-

diensten worden aangewend, kan worden aangegeven met de term
dienstenintensiteit. Verschillen kunnen voorkomen door-
dat voor een bepaald pationtenbestand meer diensten worden
gebruikt (intensiteit), dan wel doordat nieuwe diensten wor-
den toegevoegd (samenstelling). Vooral hier is het uitermate
moeilijk te onderscheiden in een efficiency- en een kwali-

teitscomponent.
De inputefficiency, technische efficiency en dienstenin-

tensiteit tesamen vormen nu de totale efficiency.1 Een hogere
totale efficiencygraad van het ziekenhuis kan bij een gegeven
casemix, opleidings- en researchstatus bereikt worden door
een gunstiger dienstenintensiteit of door een toename van de
technische efficiency of van de inputefficiency. Elke af-
respectievelijk toename van een van de genoemde factoren kan

dus onder de ceteris paribus-clausule een verbetering van het
bedrijfsresultaat betekenen, waarbij echter een eventuele
verandering in de kwaliteit van zorg een moeilijk vraagstuk
blijft (zie paragraaf II.4.1).
Uiteindelijk zijn we geInteresseerd in de 'least cost pro-
duction function' bij gelijkblijvende kwaliteit, waarbij met
de bestaande prijsverhoudingen is rekening gehouden.

Al  met  al  is, mede gelet  op het belang  van het kostenvraag-
stuk, het aantal empirische studies over kosten en kosten-
stijgingen niet overstelpend groot. Het aanbod is echter
groeiende. De meeste studies hebben betrekking op 66n afdeling
in het ziekenhuis; daarbij wordt vooral de technische effi-
ciency onderzocht (Gurfield and Clayton, 1969; Stimson and
Stimson, 1972; Elnicki, 1974; in ons land De Vries, 1974;
Jongen en Koopmans, 1974; zie ook Cappon, 1976). Dergelijke
- vaak operations research - benaderingen, die deelproblemen
diepgaand kunnen analyseren, brengen echter het gevaar met
zich mee dat het ziekenhuis niet beschouwd wordt als een or-

ganisatie van onderling afhankelijke produktie-eenheden,
waardoor de waarde van deze studies vaak ook beperkt blijft

1Voor een definitie van het begrip efficiency, zie ook Dowling, 1974;

Foster, 1974; Verheyen, 1975.
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(Berki, 1972; Harris and Luckman, 1974; Verheyen, 1975). Een
belangwekkend voorbeeld van een studie die zich met het zie-kenhuis als geheel bezighoudt,  is te vinden in het onderzoek
van Dowling (1971). Hierop richt zich ook een studie vanJeffers en Siebert (1974). Zij noemen een vijftal oorzaken
voor verschillen in kosten alsmede voor kostenstijgingen,welke wij aan de hand van figuur II.1 kunnen toelichten:
a. verschil in dienstenintensiteit, waarin een tweetal aspec-ten begrepen zijn, te weten een toename van het diensten-

pakket per diagnosegroep (andere samenstelling) alsmede
een toevoeging van nieuwe diensten verband houdende meteen andere technologie of kwaliteit van dienstverlening(= aard en complexiteit van de ziekenhuisoutput).b.  verschil in patidntenbestand (casemix); hiertoe kan gemaks-
halve ook gerekend worden het vervullen van opleidings-respectievelijk onderzoekfuncties.

c. verschil in outputniveau (= aantal opnamen).
d. verschil in inputproduktiviteit ten gevolge van technolo-gische ontwikkeling en kwaliteit van inputfactoren.
e. verschil in inputprijzen zowel tussen de produktiefactorenals in de tijd, welke samenhangen met de inputefficiency.Een van de belangrijkste conclusies uit het empirisch onder-zoek van deze auteurs is, dat de verandering van het pation-tenbestand en het gewijzigde dienstenpakket tesamen genomeneen praktisch even groot aandeel (1 74%) hebben in de netto-
kostenstijging per opname als de stijging van de inputprijzen(80%):
De totale kostenstijging die hieruit resulteert, is echter ge-ringer dan de som van beide effecten, doordat er sprake is
van een toename van de produktiviteit van de inputfactoren(+  53%). Met andere woorden,   als  er geen toename  van de input-,roduktiviteit was geweest, zouden de kostenstijgingen  in  de3schouwde periode van 9 jaren 30% hoger zijn geweest.

In een publikatie van Russell (1975) wordt aangenomen , datvan de jaarlijkse stijging in de kosten per verpleegdag deene helft is toe te schrijven aan de stijging van de hoeveel-heden inputs per verpleegdag, de andere helft aan de stijgen-de prijzen van de inputfactoren. Hierbij worden dus de in-vloeden  van de  aard  van het pationtenbestand,  van de diensten-
intensiteit, en van de inputproduktiviteit gecomprimeerd tot66n factor (zie ook Waldman, 1972; Davis, 1974; Maxwell, 1975).Een andere studie laat zien dat de stijging van de inputs debelangrijkste oorzaak is voor de kostenstijging per verpleeg-dag (Feldstein, 1974b). Baron komt tot andere conclusies. Debelangrijkste stijging van de gemiddelde kosten zowel perverpleegdag als per opname zou samenhangen met een stijgingvan de factorprijzen. Veranderingen in technologie en casemix
resulteerden hier ook in kostenstijgingen, maar in geringeremate. Een stijging van het outputniveau had slechts een geringcompenserend effect (Baron, 1974).

In de literatuur is er niet slechts discussie over het hoe,maar ook over het waarom van de optredende kostenstijging. Isdeze het gevolg van een stijging van de vraag (demand-pull
inflatie) of is er eerder sprake van een stijging van de(loon)kosten (cost-push inflatie)?
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Welke van beide effecten het eerst zal optreden en derhalve
primair voor de kostenstijgingen verantwoordelijk zal zijn,
is moeilijk na te gaan.
Soms vindt men de opvatting verdedigd dat een grotere vraag
op zich kostenstijgingen veroorzaakt, doordat de dan ontstane
hogere prijs van ziekenhuisdiensten leidt tot toenemende zie-
kenhuisopbrengsten, die het ziekenhuis in staat stellen meer
personeel in dienst te nemen en duurdere apparatuur aan te
schaffen (toename in kwaliteit en complexiteit van de aange-
boden diensten). Feldstein schrijft de kostenstijging primair
aan dit mechanisme toe, wellicht hierbij teveel invloed toe-
schrijvend aan de werking van de markteconomie in de gezond-
heidszorg (Feldstein, 197lb; Berry, 1976).
Dat de vraag toeneemt, ligt onder andere voor de hand, omdat
er mede door de betere leefomstandigheden, voedingsgewoonten
etc. meer mensen langer in leven blijven. Daar komt bij dat
tengevolge van de werkzaamheid van de gezondheidszorg ook de
'zwakkeren' onder ons verhoogde levenskansen hebben. Verder
is er een gestage groei van de bevolking en een toename van
de dekking van ziektekosten door verzekeringen. Deze catego-
rieon doen ongetwijfeld de vraag stijgen.
Ook is het mogelijk dat bepaalde ontwikkelingen eerder vanuit
het aanbod geInitieerd worden. Er is een verschuiving in meer
sub- en superspecialistische richting, geindiceerd door de
(kwaliteitbewuste) medicus, die een belangrijke rol speelt bij
de medische consumptie, en mogelijk gemaakt door onze verze-
kerings- en vergoedingssystemen. Een korte beschrijving van
de medisch-technologische ontwikkeling die het ziekenhuis
doormaakt, waarbij de vergaande specialisatie en de daarmee
samenhangende versnippering vragen om een toenemende consul-
tatie en teamvorming, vindt men bij Hattinga Verschure (1972).
Een voorbeeld van een verschuiving naar kostbare produktie-
middelen treft men aan bij Wiebenga (1973). Zwaarder dan de
aanschaf van deze moderne apparatuur weegt het beslag dat
door deze technologische ontwikkeling op het personeel wordt
gelegd (Hattinga Verschure, 1974). Of in de Nederlandse situ-
atie dit tevens betekent dat er bij de kostenstijgingen een
streven is naar een hogere verzekeringsgraad, die op zijn
beurt weer aanleiding zal zijn voor een grotere vraag naar
ziekenhuisdiensten (Greenfield,  1973), valt zeer te betwij fe-
len  gezien de financiering van onze gezondheidszorg.
Belangrijker dan een toename van de vraag als zodanig, is voor
de kostenstijging naar onze mening de realisering van het
recht op gezondheidszorg (uitbreiding van verzekeringswetten),
gekoppeld aan een groter aanbod van voorzieningen.

In plaats van door een uitbreiding van de dienstverlening
der ziekenhuizen kan de kostenontwikkeling ook primair ver-
oorzaakt worden door de loonkostenstijging. Er is reeds ge-
ruime tild sprake van een sterke algemene inflatie. Voor da
ziekenhuizen kan er bovendien een specifieke loonkostenstij-
ging zijn. Als in het verleden de loonvoeten in de ziekenhui-
zen aanmerkelijk lager lagen dan in de industriole sector,
dan is het aannemelijk dat bij voortschrijdende ontwikkelin-
gen in mobiliteit, inspraak en medezeggenschap van het perso-
neel de verschillen steeds kleiner worden (inhaaleffect).
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Voor ons land wordt in het bijzonder gewezen op de arbeids-
tijdverkorting, de vijfdaagse werkweek en de sterke verminde-
ring van het aantal religieuzen en diaconessen, dat vroegereen belangrijk deel (1 20.000 personen) van het personeelsbe-stand  in de ziekenhuizen vertegenwoordigde (Hattinga Verschure,1974). Door de werking van het duale arbeidstheorema van
Baumol (Berki, 1972, blz. 69) komt daarbij dat de lonen endaarmee de kosten in de ziekenhuizen blijven stijgen. Dittheorema houdt in dat als er geen substitutiemogelijkheid is
en elke nieuwe technologische ontwikkeling niet alleen meer
kapitaal maar ook meer arbeid vraagt, de arbeidsproduktivi-
teit in ziekenhuizen achterblijft bij die in andere sectoren
van ons maatschappelijk bestel. Dit heeft dan tot gevolg datde verdere loonstijgingen in de ziekenhuizen geen gelijketred zullen houden met de arbeidsproduktiviteit. 'In een po-
litiek van volledige werkgelegenheid zal de in de produktievesectoren plaatsvindende loonontwikkeling ook worden overgeno-men in de dienstensector, waar men echter niet in staat zal
zijn deze loonstijging door compenserende diepte-investerin-
gen in de kosten af te zwakken. Integendeel, investeringen,
die zelf aan prijsstijgingen onderhevig zijn, zoals bijvoor-
beeld de bouwkosten van intramurale instellingen van gezond-
heidszorg, leiden hier tot een verhoging van het arbeidspo-tentieel, waarbij investeringen en arbeidsfactor tesamen het
proces van prijsstijging versterken' (Groot, 1976a).Over de kwestie of er tussen de produktiefactoren substitutie
mogelijk is, heeft men geen eensluidend oordeel. Een aantalauteurs is van mening dat er duidelijke tot sterke substitu-
tiemogelijkheden aanwezig zijn (Feldstein, 1967; Greenfield,
1973; Jeffers and Siebert, 1974; Worthington, 1974; in onsland:  Van der Meyden,   1968) . Andere onderzoekers achten  de
substitutiemogelijkheden zeer beperkt zo niet volledig afwe-
zig (Dowling, 1971; Berki, 1972).
Ook naar de arbeidsproduktiviteit heeft men op verschillende
plaatsen onderzoek gedaan. Een van de eerste studies was die
van Lytton (1959), welke concludeert tot een afnemende ar-
beidsproduktiviteit. Fuchs (1968) komt daarentegen op grond
van een onderzoek voor de jaren 1929-1965 tot de slotsom dat
de arbeidsproduktiviteit iets is toegenomen, namelijk met0,9% per jaar. In beide gevallen is voor de input het aantal
personeelsleden genomen. Als outputmaat neemt Lytton het aan-
tal verpleegdagen, terwijl Fuchs uitgaat van de gedefleerde
bestedingen in de gezondheidszorg. Terecht voert Berki (1972)
tegen deze ongenuanceerde benaderingen een aantal bezwaren
aan die slaan op de gehanteerde definities van input en out-
put.
In een meer genuanceerde benadering komen Jeffers en Siebert(1974) tot een schatting van de jaarlijkse groei in de ar-
beidsproduktiviteit van 1,65 8 1,85%. Zij vestigen er de aan-
dacht op dat deze schattingen in de buurt liggen van andere
recent gevonden resultaten. Op basis van hetzelfde grondmate-
riaal schat Elnicki (1974) langs andere weg de arbeidsproduk-tiviteit op 0,6 8 1,5%. Ook Cromwell (1974) komt tot soort-
gelijke resultaten, zij het dat er een grotere spreiding inde uitkomsten is. Voor het ziekenhuis als geheel wordt de
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jaarlijkse produktiviteitsstijging op 0,17% geschat.
Ook in ons land wordt langs verschillende weg gepoogd het

inzicht in de kostenontwikkeling te vergroten. Uit diverse
publikaties komt naar voren, dat de prijsontwikkeling een be-
langrijker rol heeft gespeeld bij de kostenontwikkeling dan
de volumeontwikkeling (Groot, 1976b). De verbetering in de
arbeidsproduktiviteit bij de totale medische dienstverlening
wordt vanaf 1963 geraamd op ongeveer 1% per jaar (Erkelens en
Alladin, 1976). En dit terwijl er een sterke algemene infla-

tie gaande is: Groot acht de steeds toenemende werkgelegen-
heid in de dienstensector in het algemeen en in de gezond-
heidszorg in het bijzonder en de geringe arbeidsproduktivi-

teit ervan, een structureel en nauwelijks te beInvloeden ver-
schijnsel, dat naast de algemene inflatie in grote mate ver-
antwoordelijk is voor de enorme kostenstijgingen in deze sec-
tor. Dit vindt zijn neerslag in de prijzen die alsmaar toe-
nemen. Een van de weinige beheersingsmomenten treft men naar
zijn idee aan in de volumeontwikkeling, waarbij de infra-
structuur in termen van bedden, mankracht en opleidingen tot
op zekere hoogte wel beheersbaar is. Ook Festen is de mening
toegedaan dat capaciteitsbeheersing, opkorte termijn gezien,
een van de weinige mogelijkheden is ter beteugeling van de
kosten (Festen, 1975). Eenzelfde opvatting vindt men bij
Wagner, die zelfs stelt dat de 'capaciteitsbeheersing het
beste middel is tot beheersing van de kosten van de gezond-
heidszorg en dat een werkelijke capaciteitsbeheersing niet
kan  zonder de bevoegdheid ook capaciteit op te heffen' (Wagner,       -»<
1973).

- 

In deze paragraaf is het kader aangegeven waarbinnen de dis-
cussie over produktiviteit en efficiency geplaatst kan worden.
In het bijzonder is aandacht geschonken aan de oorzaken van
kostenstijgingen aan de hand van tijdreeksenstudies, waarbij
factoren als de toegenomen vraag naar ziekenhuisdiensten, het
veranderend pati8ntenbestand, de technologische ontwikkeling,
de verschillende inputfactoren en de produktiviteit ervan, de
inputprijzen en de vormen en graad van verzekering zijn be-
trokken.
Dit is van belang voor ons onderzoek, omdat op deze wijze in-
zicht verkregen wordt in de wijze waarop kostenverschillen
tussen ziekenhuizen kunnen ontstaan. Het opstellen van kosten-
functies in cross-section onderzoek maakt het mogelijk glo-
baal de kostenpositie van de ziekenhuizen ten opzichte van
elkaar te bepalen. Op deze wijze wordt het totale kostenver-
schil vastgelegd, zonder dat echter afzonderlijk inzicht ver-
kregen wordt in de inputproduktiviteit, dienstenintensiteit
en inputefficiency. Daarvoor is het nodig produktiefuncties
op te stellen. Dikwijls wordt de specificatie  van de diensten-

vector weggelaten en heeft de produktiefunctie zowel betrek-
king op de technische efficiency als op de dienstenvector.
Door Feldstein wordt onderscheid gemaakt in een kostenindex
(C*), een inputefficiencyindex (I*) en een produktiviteits-

index (P*). Met de kostenindex (C*i) wordt bedoeld de ratio
van de werkelijke kosten in ziekenhuis  i  en de op basis van de
kostenfunctie te verwachten kosten voor ziekenhuis i. De pro-
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duktiviteit geeft de mate aan waarin men efficiont produceert,
uitgaande van een bepaalde inputcombinatie ('technische' ef-
ficiency) (zie Marschak and Andrews, 1944; Walters, 1963).De produktiviteitsindex Pi* geeft de werkelijke output in re-
latie tot de op basis van de produktiefunctie te verwachten
output. De inputefficiency duidt op de mate van efficiency
bij de verdeling van een bepaald budget over de verschillendeinputfactoren ('economische efficiency in enge zin').
De inputefficiencyindex wordt zodanig gedefinieerd dat geldt:Ci* = Cpi*Ii*). In woorden: relatief lage kosten (Ci*) kunnen
op twee wijzen ontstaan:
1. door een relatief hoge produktiviteit van het ziekenhuis

(Pi*); men benut de gegeven inputs produktief.2. door een relatief hoge inputefficiency (Ii*); het beschik-
hare budget is goed over de verschillende inputfactorenverdeeld.

Belangrijk is dat het uitgangspunt van een dergelijke analysehet gemiddelde ziekenhuis is en niet het beste. Tegen de
achtergrond van een gemiddeld produktief ziekenhuis met een
gemiddelde inputefficiency wordt een bepaald ziekenhuis ge-analyseerd.1 De gevonden lage correlatie tussen I* en P* (zie
ook Cramer, 1971, blz. 232) wordt door Feldstein verklaard
uit het feit dat het beleid met betrekking tot de inputeffi-
ciency (administratieve beslissingen, 'erfenis' uit het ver-leden, regionale en nationale regelingen) door anderen wordt
bepaald dan degenen die het beleid met betrekking tot de pro-
duktiviteit bepalen (artsen en verplegend personeel). Naar de
mening van Berki is de redenering echter niet geheel bevredi-
gend, daar bijvoorbeeld de medisch specialisten evenzeer ge-interesseerd kunnen zijn in de aanschaf van faciliteiten (om-
kering van het argument). Verder toont Feldstein aan dat de
kostenverschillen primair een kwestie zijn van produktivi-
teitsverschillen. Met behulp van kostenfuncties, al of niet
verfijnd met produktiefuncties, kunnen aldus aanknopingspun-
ten geboden worden voor een kostenevaluatie (Feldstein, 1967).Op basis van nader vast te stellen condities en marges kan
men ook besluiten de volgens de kostenfuncties te verwachtenkosten, al of niet in totaliteit, voor een bepaald ziekenhuisals grondslag te nemen voor een tariefstelling (Shuman e.a.,
1972; Lave e.a.,  1973; Groot, 1973-1974; McCarthy, 1975;
Culyer e.a., 1976; Hellinger, 1976). Bij een kostenstructuur
die overwegend uit constante elementen is opgebouwd en bij
een financiering vanuit &6n bron, kunnen ook alternatieve fi-
nancieringsstelsels (budgetsystemen e.d.) worden ontwikkeld(Groot, 1975a). Bij een dergelijke toepassing dient men zich
te realiseren dat bepaalde factoren, zoals de kwaliteit vanzorg, niet of onvoldoende in de kostenfuncties zijn opgenomen

1Een bezwaar tegen Feldstein's benadering is, dat bij de berekening van de
costlinessindices alleen de aard van het pati6ntenbestand (specialismen-
verdeling) als kostenverklarende variabelen worden meegenomen. Bovendien
zijn de geschatte regressiecoifficienten behorende bij de specialismen
niet alle statistisch significant en hebben soms niet het verwachte te-ken (zie Feldstein,  1967, blz. 40) .
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en dat het ziekenhuis slechts een schakel is in de dienstver-
lening op het terrein van de gezondheidszorg. Overigens wordt
de invloed van een ander financieringssysteem voor de kosten-
ontwikkeling als zodanig ook wel gerelativeerd (Baron, 1974;
Groot, 1976a).

II.4 OUTPUTMETING, OMVANG EN CAPACITEITSBENUTTING

In ons land is op dit terrein nog geen onderzoek verricht.
Voorzover deze topics in onze Nederlandse literatuur meer in
beschrijvende zin te berde worden gebracht,  zal dit ter sprake
komen in hoofdstuk V en volgende, bij de bespreking van de
door ons gevonden onderzoeksresultaten.
In het buitenland daarentegen zijn hierover in betrekkeli jk korte
tijd (+ 10 jaar) vrij veel studies verschenen. Er zijn inmiddels ook
reeds een aantal overzichtsartikelen gepubliceerd, die over
de in de literatuur gevonden resultaten rapporteren. Te noe-
men zijn studies van Klarman (1965), Mann and Yett (1968),
Hefty (1969), Lave and Lave (1970c), Berki (1972), Donabedian
(1973), Feldstein (1974a) en Weisbrod (1975). Verder vangen
vele onderzoekingen aan met overzichten van de relevante li-
teratuur. In ons land heeft tot nu toe vooral Groot hier aan-
dacht voor gevraagd (1969, 1971, 1972).

Op verschillende punten zijn de kostenstudies niet eendui-
dig. Er is verschil in methode en gebruikte gegevens, maar
vooral in outputbenadering en in aan de kostenmodellen ten
grondslag liggende produktieconcepties. Er bestaat twijfel of
de kernvariabelen op een voldoende manier worden gemeten
(Jeffers and Siebert, 1974).
Verschillen in de gevonden resultaten hangen hier mee samen.
Verder moet men bedenken dat 'optimale' inputcombinaties
steeds afhankelijk zijn van de prijsverhoudingen en de effec-
tiviteit van de inputs. De prijsverhoudingen zijn van land
tot land verschillend (zie Weisbrod, 1975). De effectiviteit
der inputs varieert met de beoogde output en outputspecifica-
tie. Derhalve is enige relativering van de onderzoekuit-
komsten geboden. Toch is er wel iets van de literatuur te le-
ren, zoals we zullen zien.

Voor een goed begrip van hetgeen volgt worden de volgende
inleidende opmerkingen met betrekking tot het kostenbegrip
gemaakt. We hebben gezien dat er in beginsel verschillende
mogelijkheden zijn om de kosten uit te drukken (paragraaf
II.2.1), namelijk als:
1. de totale kosten per ziekenhuis;
2. de gemiddelde kosten per verpleegdag per ziekenhuis;
3. de gemiddelde kosten per opname per ziekenhuis.
Feldstein (1967, blz. 63) somt enkele argumenten ten faveure
van de gemiddelde kostencurve op. Als belangrijkste statis-
tisch argument wordt genoemd de vermindering van de hetero-
scedasticiteit (zie ook Culyer e.a., 1976).
'Daar komt bij dat de verklaringskracht (=R2) van de totale
kostenmodellen misleidend hoog is vanwege het voor de hand
liggende feit, dat grote ziekenhuizen eenvoudigweg meer pa-
tionten en meer kosten hebben. Dit effect verdwijnt als men
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de kosten relateert aan een outputmaatstaf.' (Ingbar and
Taylor, 1968, blz. 31).
Dit neemt niet weg dat om bepaalde doeleinden te bereiken de
totale kostenfunctie nuttig kan zijn, zoals we zullen zien.
Shuman e.a. (1972) nemen vanwege de onverbrekelijke samenhang
tussen kliniek en polikliniek de totale kosten als uitgangs-
punt. In deze benadering voelen de auteurs zich bevestigd,
wanneer een door hen uitgevoerde test aantoont, dat er zelfs
wanneer men uitgaat van de totale ziekenhuiskosten er geen
aanwijsbare heteroscedasticiteit speelt. Dit is wel opmerke-
lijk, wanneer men bedenkt, dat Feldstein (1967), die uitging
van de kosten per opname, aantoonde dat eigenlijk ook in dit
geval een correctie voor de heteroscedasticiteit nodig was.
De voorkeur van de meeste onderzoekers gaat echter uit naar
een relatering van de kosten aan de output.
Het nadeel dat aan een benadering via de gemiddelde kosten
kleeft, is dat de totale kosten niet alleen betrekking hebben
op de klinische component van de ziekenhuisdienstverlening,
maar ook op de poliklinische component en de opleidings- en
researchfunctie. Om deze reden wordt in een aantal gevallen
getracht de poliklinische kosten en de opleidings/research-
kosten te elimineren uit de totale kosten.
Het blijft vaak bij een paging, omdat de ziekenhuisadministra-
tie het niet toelaat de zuivere poliklinische kosten, oplei-
dingskosten e.d . af te zonderen. Een andere mogelijkheid is
om, voorzover de niet-klinische kosten niet geolimineerd kun-
nen worden, met behulp van verklarende variabelen zoals de
opleiding, polikliniek e.d. hier een correctie voor aan te
brengen.
Meer discussie is er over de vraag of nu de verpleegdag of de
opname tot uitgangspunt moet worden genomen (zie paragraaf
II.4.1).

vooral in de eerste publikaties hierover is veel aandacht
geschonken aan de invloed van de omvang en in mi.ndere mate aan
die van de bezettingsgraad op de ziekenhuiskosten, welhaast met
voorbijzien van het probleemom de ziekenhuisoutput op enigszins
acceptabele wijze in de analyse te betrekken. Dit verschijn-
sel is wel verklaarbaar, enerzijds omdat de invloed van de
omvang en bezettingsgraad op de kosten van grote importantie
is voor de planning, anderzijds omdat het moeilijk bleek de
'productmix' van het ziekenhuis adequaat te benaderen. Aan
dit onderwerp is de volgende subparagraaf gewijd.

II.4.1 Het multiproduktkarakter van het ziekenhuis

Het  zal geen verbazing wekken dat een ziekenhuis met verschil-
lende superspecialismen hogere kosten per opname of per ver-
pleegdag heeft dan een ziekenhuis met alleen de meest voor-
komende specialismen. Een onderzoek naar en een evaluatie van
de kosten en kostenverschillen echter is pas dan echt zinvol,
als men de kosten relateert aan de output. Dan kan mogelijk
blijken dat het 'gedifferentieerde' ziekenhuis relatief goed-
koper en efficidnter werkt dan het minder 'gedifferentieerde'
ziekenhuis.
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De moeilijkheid hierbij is, dat men niet beschikt over een
goede, eenduidige maat voor de output, hetgeen niet verwon-
derlijk is, gezien het gebrek aan duidelijk omschreven opera-
tionele doelfuncties (zie ook paragraaf IX.2.3). Het zieken-
huis heeft een multiproduktkarakter, hetgeen wil zeggen dat
het ziekenhuis verschillende vormen van dienstverlening kent,
die met elkaar samenhangen. Dat het meten van het ziekenhuis-
produkt een moeilijke,doch uiterst noodzakelijke opgave is,
is overigens geen constatering van vandaag of gisteren (zie
Donabedian, 1973, blz. 249-255). 'Niet alleen de patidnten-
zorg, maar ook de veelal daarmee verbonden opleidings- en re-
searchfuncties moeten beschouwd worden' (Codman, 1914). Ook
de pationtenzorg zelf is een multipel en moeilijk begrip.
'In the literature of medical care, and of hospitals in par-
ticular, the definition of output is not only unclear, diver-
se, conflicting, tautological and ephemeral, but according to
Fuchs: there is yet no agreement as to what, in principle,
should be measured' (Berki, 1972, blz. 32).
De kwantificering van de ziekenhuisfunctie levert dus vanwege
het multiproduktkarakter van het ziekenhuis grote problemen
op. De meeste auteurs gaan hierbij te werk op basis van vrij
eenvoudige veronderstellingen. Men neemt namelijk aan, dat
66n of meerdere variabelen die gemakkelijk kwantificeerbaar
zijn, een min of meer goede benadering van de ziekenhuisfunc-
tie zijn.

Outputniveau
Aangezien het niet mogelijk is de outputsamenstelling (inclu-
sief kwaliteit) en het outputniveau te vangen in San variabe-
le, zal men hiervoor een aantal variabelen tegelijk moeten
invoeren. Aanvankelijk werd het outputniveau vooral benaderd
door middel van het aantal eenheden verzorging, uitgedrukt in
het aantal verpleegdagen. Langzamerhand verlegde de econome-
trische benaderingswijze de aandacht van de verpleegdag naar
de pationt,  in het besef dat niet de verpleegdag, maar de pa-
tiont het eigenlijke object van handelen was.  Ook deze output-
eenheid ligt in het intermediaire vlak (zie paragraaf IX.2.2),
zij het in mindere mate dan de verpleegdag. In dit verband
stellen Lave and Lave (1970c, blz. 295) dat gezocht moet wor-
den naar een soort 'toegevoegde waarde' concept van een zie-
kenhuis bij de behandeling van zijn pationten. Zou men voor
de verpleegdag kiezen, dan betekent dit in extremo dat elke
verlenging van de verpleegduur bij een ziekenhuisopname een
evenredige verbetering van de gezondheid zou inhouden. Als
men van de opname uitgaat geldt daarentegen, dat in extremo
aan de verpleegduur in dit opzicht geen enkele invloed wordt
toegekend.
Beide extreme situaties zijn natuurlijk absurd, maar men moet
in de praktijk nu eenmaal een van beide als uitgangspunt kie-
zen. De meeste onderzoekers hanteren de verpleegdag (P.Feld-
stein, 1961; Ingbar and Taylor, 1968; Ro, 1966; Berry, 1967).
voorstanders voor de opname zijn vooral M.Feldstein (1967),
Dowling (1971), Lave e.a. (1973) en Culyer e.a. (1976) in hun
latere publikaties. Berki acht een keuze onmogelijk zolang
een kwaliteitsaanduiding ontbreekt (Berki, 1972, blz. 110).
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Evans (1971), later Evans and Walker (1972) en Baron (1973 en
1974) hanteren zowel de verpleegdag als de opname. Het is
duidelijk dat naarmate het minder goed gelukt om voor de out-
putverschillen tussen de ziekenhuizen te corrigeren, de ver-
pleegdag het meest aangewezen lijkt. De kosten per opname
zijn namelijk per definitie sterk afhankelijk van de gemid-
delde verpleegduur, welke op haar beurt (gedeeltelijk) samen-
hangt met de outputsamenstelling.
M.Feldstein vindt juist in het mogelijk substitutie-effect
(hogere kosten per verpleegdag bij kortere verpleegduur en
daardoor lagere kosten per opname) het belangrijkste argument
om de kosten per opname te beschouwen. 1 Bovendien, pationten
zoeken primair onderzoek en behandeling van hun ziekte en zijn
als zodanig minder geInteresseerd in verpleegdagen en diensten
van de nevenafdelingen (Scitovsky, 1964). Toegepast in cross-
section onderzoek komt dit erop neer dat het gezondheidspeil
van pationten die tot eenzelfde categorie behoren, bij ont-
slag uit het ziekenhuis gelijk wordt verondersteld. Even-
tuele heropname of overplaatsingen naar andere ziekenhuizen
blijven noodgedwongen buiten beschouwing.

Deze problematiek heeft uiteraard praktische consequentj.es
als men op basis van dergelijke kostenmodellen de ziekenhui-
zen de door hen geleverde diensten wil vergoeden. In hun stu-
die naar een efficiency bevorderend vergoedingensysteem,
wijzen Lave, Lave and Silverman de kosten per verpleegdag als
uitgangspunt zonder meer af. De ziekenhuizen zouden dan name-
lijk door de verpleegduur te verlengen hogere totale kosten
vergoed krijgen. Evenzeer hebben zij echter bezwaar tegen de
kosten per opname als uitgangspunt, omdat hierin het gevaar
schuilt van een onwenselijke verkorting van de verpleegduur.
Vandaar dat deze auteurs in hun kostenfuncties uitgaan van de
kosten per opname, echter met inachtneming  van de verpleegduur,
welke als een van de verklarende variabelen wordt opgenomen
(Lave e.a., 1973). Bij deze handelwijze, die ook door M.Feld-
stein wordt gevolgd, tekent Donabedian aan dat door de ver-
pleegduur in de analyse te betrekken, eigenlijk toch weer de
kosten per verpleegdag centraal gesteld worden: (Donabedian,
1973). Naar onze mening stelt opname van de verpleegduur
echter juist in staat de invloed ervan statistisch te evalue-
ren.

Outputsamenstelling
De tot nu toe ondernomen pogingen ter benadering van de out-
putsamenstelling kan men in drie groepen verdelen, te weten

1 In  ons land stelt  Van der Meyden  dat de kosten per opname een meer exacte
benadering zijn van de kosten der ziekenhuisdienstverlening dan de kosten
per verpleegdag. Vooral de verschillen in de kosten per verpleegdag, voor-
zover deze samenhangen met een intensiever onderzoek en snellere diagno-
sestelling, zijn hier belangrijk. Dit kan bij toenemende kosten per ver-
pleegdag een verlaging van de kosten per opname inhouden (Van Berkum,
1962; Van der Meyden, 1968; Groot, 1972). In Engeland worden om deze
reden in de publikatie van periodieke statistieken ook steeds de kosten
per opname naast de kosten per verpleegdag  (i.c. per verpleegweek) geplaatst.
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een benadering via:
1. Faciliteiten
Standaardisering van de output door middel van het aantal en/
of soort ' facilities and services' inhet ziekenhuis.
Hiermee worden de verschillende onderzoek- en behandelingsaf-
delingen bedoeld (nevenafdelingen).
Binnen deze benadering kan men nog de volgende onderverdeling
maken:
a. Men gaat simpel uit van het aantal nevenafdelingen. Carr

en P.Feldstein (1967) hebben deze methode toegepast.
b. Men gaat uit van het aantal dezelfde nevenafdelingen.

Soms worden deze faciliteiten als (dummy)variabelen in de
analyse opgenomen (Berry, 1970), soms ook worden groepen
van ziekenhuizen gevormd waarvoor een afzonderlijke kos-
ten functie geschat wordt (Berry, 1967; Francisco, 1970).1

c. Men classificeert de ziekenhuizen aan de hand van de om-
vang van het dienstenpakket, uitgaande van de gedachte dat
faciliteiten het dienstenpakket goed kunnen meten en worden
aangetrokken in volgorde van toenemende complexiteit (cu-
mulatief groeimodel, Edwards e.a. 1972). Het hebben van
een bepaalde faciliteit impliceert dat alle voorgaande fa-
ciliteiten aanwezig zijn. Ook hier wordt slechts rekening
gehouden met het al of niet aanwezig zijn van de facili-
teit.

Bij a en b zowel als bij c wordt de outputdifferentiatie be-
naderd door te letten op het aantal en eventueel ook de soort
afdelingen die er in een ziekenhuis zijn (loutere aanwezig-
heid).
d.  Men  houdt niet alleen rekening  met de aanwezigheid, maar ook

met de produktie van de nevenafdelingen, waartoe als
belangrijkste verrichtingen behoren: het aantal verrichte
operaties, rontgen- en laboratoriumonderzoekingen. De
achterliggende gedachte is dat twee ziekenhuizen pas ver-
gelijkbaar zijn als ze behalve dezelfde afdelingen ook
hetzelfde produktieniveau hebben. Dat men op deze wijze
zeker geen finale output meet, maar de intermediaire pro-
duktie van goederen en diensten, behoeft geen betoog.
Omdat gegevens betreffende de produktie van de nevenafde-
lingen vaak ontbreken, maakt men ook gebruik van de kosten
en kostenratio's van deze afdelingen. Met name Ingbar and
Taylor passen deze benadering toe. Ook Cohen weegt de ver-
schillende ziekenhuisdiensten met hun relatieve gemiddelde
kosten (Cohen, 1970). Als verklaring van de kosten leidt
echter het benaderen van het feitelijk gebruik van de fa-
ciliteiten door kosten- of opbrengstcijfers tot een tauto-
logie. Een betere weging zou zijn het beschouwen van het
aantal pationten dat van een bepaalde dienst gebruik maakt.

2. Specialismen en diagnosen
Benadering van de output in termen van het aantal verpleeg-
dagen of het aantal opnamen, gedifferentieerd naar spe-

look worden wel groepen van ziekenhuizen gevormd op grond van overeen-

komst in omvang en 'erkenning' (accreditatie, opleidingsfuncties, deel-
name aan Medicare en Blue Cross, zie Baron, 1973).
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cialisme of diagnose. Ook hier kan men onderscheid maken
tussen de loutere aanwezigheid van bijvoorbeeld de specia-
lismen en de mate waarin zij beoefend worden. M.Feldstein is
een voorstander van deze benadering en verdeelt daarbij de
pationten uiteindelijk in 9 specialismengroepen (Feldstein,
1967). Het probleem is hier of er voldoende homogeniteit bin-
nen de specialismen is. Eigenlijk heeft men diagnostisch-therapeutische pationtengroepen nodig welke in gelijke mate
beslag leggen op de produktiemiddelen ('isoresource catego-
ries', Epple and Reinhardt, 1973). Lave and Lave hebben ver-
fijningen in deze aanpak aangebracht door gebruik te maken van
diagnosegegevens, van maatstaven voor de complexiteitsgraad
van de ziektegevallen en van de leeftijdsverdeling van de pa-
tidnten. Diagnosegegevens en gegevens met betrekking tot
leeftijds-geslachtsgroepen worden ook gebruikt door Evans
(1971) en Evans en Walker (1972). Informatie over de relevan-
tie van bepaalde benaderingen van de casemix vindt men even-
eens in een voorstudie die gericht is op een classificatievan ziekten ten behoeve van een analyse van ziekenhuiskosten
(Lee and Wallace, 1970).
3. Integratie
Benadering van de output door combinatie van de onder 1 en 2
gegeven methoden. De benadering van Shuman e.a. (1972), dienaast de diensten nog een aparte variabele opnamen, gaat in
deze richting. De diensten worden in dit onderzoek met behulp
van psychometrische schalingstechnieken via kostengeorion-
teerde gewichten vooraf op 66n noemer gebracht. De casemix-
variabele wordt echter uiteindelijk gemeten door de samen-
stelling van de medische staf, omdat men ervan uitgaat, dat
de capaciteiten van de medische staf de casemix en de moei-
lijkheidsgraad bepalen. Ook kunnen hier genoemd worden de
studie van Saathoff en Kurtz (1962) en van Cohen (1970), wel-
ke naast een verdeling van opnamen naar bepaalde basisspecia-lismen ook een aantal faciliteiten beschouwen.

Wat de keuze betreft tussen specialismengegevens of gege-
vens van de nevenafdelingen: door voorstanders van een bena-
dering via de nevenafdelingen wordt wel gesteld dat dit detweede beste oplossing is om de ziekenhuizen in homogene
groepen in te delen, hoewel ze het niet uitgesloten achten
dat de kosten meer te maken hebben met de geleverde diensten
dan met de samenstelling van de groep te behandelen pationten.De beste methode zou volgens hen zijn om via diagnosegegevens
te komen tot de constructie van een 'productmix', omdat deze
gegevens het gewenste concept van de 'isoresource' groepenvan pationten hetbest benaderen. Lave and Lave (1971) tonen
aan dat de in de literatuur vaak gebruikte variabelen ter ty-pering van de casemix, te weten de omvang, het aantal geavan-
ceerde afdelingen en nevenafdelingen en de onderwijsstatus,
slechts &8 4 van de werkelijke 'casemix-verschillen' tussen
de ziekenhuizen verklaren. Volgens dit onderzoek is er dus
geen volledige correspondentie. Dit impliceert derhalve een
kritiek op een benadering via de faciliteiten, als tenminste
de casemix op deze wijze (diagnosegegevens) juist is gedefi-
nieerd en de juiste faciliteiten en instituutgebonden varia-
belen zijn bekeken.
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De stelling dat de casemix van een bepaald ziekenhuis over
een korte periode constant is, wordt bevestiqd. Verder wijzen
deze auteurs erop dat een groot deel van de pationten onder
behandeling  is voor een klein aantal diagnosen en chirurgische
ingrepen. Een index van chirurgische complexiteit wordt ge-
construeerd  aan de hand van de declaraties voor de betreffende
verrichtingen. Zij stellen dat de chirurgische complexiteits-
index een goede complexiteitsindex is voor de totale casemix,
uitgaande van de veronderstelling dat een ziekenhuis dat ern-
stige chirurgische pationten behandelt, ook ernstige niet-
chirurgische pationten zal behandelen.
Op een andere plaats is aangetoond dat de complexiteitsgraad
niet samenhangt met het aantal meervoudige diagnosen (Shuman
e.a., 1972). Ook blijkt dat - zoals men mag verwachten - zie-
kenhuizen met een hoge fractie ernstige pationten aanmerke-
lijk hogere kosten per opname hebben. Daarentegen doet het
tegengestelde zich voor bij ziekenhuizen, waar vooral de zo-
genaamde veel voorkomende ziekten worden behandeld (Lave e.a.,
1973). Pationten ouder dan 65 jaar blijken hogere kosten te
indiceren.
Evans and Walker (1972) slaagden erin een 66ndimensionale
maat voor de complexiteit van ziekten te ontwikkelen door uit
te gaan van het spreidingspatroon ervan (concentratiemaat).
Deze complexiteitsmaat geeft, indien als enige variabele in
een vergelijking ter verklaring van de kosten per opname opge-
nomen,   een  zeer hoge kostenverklaring   (R2=0,72) en tesamen
met een specialisatiemaat zelfs een R2=0,82.

Jeffers and Siebert (1974) vestigen er de aandacht op dat
zowel met de casemix als met de intensiteit van de diensten-
benutting rekening gehouden moet worden (zie ook paragraaf
II.3). Van de invulling in cross-section studies zijn echter
geen voorbeelden voorhanden. Wel wordt gesteld  dat een opstel-
ling van de technologiematrix, die de relatie aangeeft tussen
de afdelingen en de pationtencategorieon in het ziekenhuis,
voor een aantal ziekenhuizen meer licht zou kunnen werpen op
de oorzaken voor de gevonden cross-section verschillen
(Dowling, 1971).

Poliklinische functie
Het zal de lezer niet ontgaan zijn, dat de ziekenhuisoutput
tot dusver een 'klinische' behandeling heeft gekregen. Dat de
kliniek en de polikliniek onverbrekelijk met elkaar verbonden
zijn, zal niemand betwisten.
Toch laat de literatuur, wanneer het gaat om het bepalen van
kostenfuncties, ons hier op een enkele uitzondering na in de
steek. De indruk bestaat, dat men soms de polikliniek als
factor in het kader van de ziekenhuisdienstverlening niet
bijster belangrijk vindt (de poliklinische kosten bedragen
een gering deel van de totale kosten, namelijk minder dan 5%,
aldus Dowling, 1971; zie ook Elnicki, 1976). Een belangrijke
reden is echter zeker ook, dat vrij algemeen de gegevens be-
treffende de poliklinische dienstverlening geheel ontbreken
dan wel van twijfelachtige kwaliteit zijn. Het aantal poli-
kliniekbezoeken is geen eenduidig begrip en bovendien een
veelal onbekend gegeven. Als grove benadering wordt soms ge-
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bruik gemaakt van de poliklinische opbrengsten als fractievan de totale opbrengsten (Shuman e.a., 1972).
Deling van de klinische opbrengsten per verpleegdag door de
poliklinische opbrengsten per polikliniekbezoek, levert een
factor op welke het aantal polikliniekbezoeken zou aangeven
dat vergelijkbaar is met 6on verpleegdag (American Hospital
Association, 1969; Baron, 1974). Deze factor wordt in de tijd
gezien steeds groter. Belangrijke veronderstellingen in deze
benadering zijn dat de opbrengsten evenredig zijn aan de kos-
ten, dat de kosten nauwkeurig aan de verschillende activitei-
ten zijn toegekend en dat de kosten de waarde van de inputs
weergeven. Bij al deze veronderstellingen zijn vraagtekens teplaatsen (Donabedian, 1973).
Tot een opmerkelijk resultaat komen overigens Ingbar and
Taylor (1968), die de polikliniek benaderen door het aantal(gewogen) r6ntgenfoto's per verpleegdag welke voor de poli-
klinische pationten werden gemaakt. De polikliniek bleek in
dit onderzoek de belangrijkste variabele ter verklaring vande kostenverschillen tussen de ziekenhuizen.

Opleiding en research
Hier kunnen genoemd worden de artsenopleiding, specialisten-
opleiding, verpleegkundige opleiding, paramedische opleiding
e.d. Berki (1972, blz. 115) wijst erop dat de betrekkelijk
schaarse onderzoekingen op dit gebied onvoldoende nauwkeurigzijn en bovendien niet tot eenstemmige conclusies leiden. Aan
zijn korte samenvatting van de onderzoeksresultaten ontlenen
wij het volgende citaat:
'Wat betreft de invloed van de verpleegstersopleiding conclu-deren Carr en Feldstein (1967) tot een geringe kostenverho-
ging. Ro (1968) daarentegen schat de kostentoename op niet
minder dan 10%.'
Wij merken hierbij op dat Berry en Lave e.a. tot andere con-clusies komen. Deze onderzoekers vinden dat normale oplei-
dingsprogramma' s tot lagere kosten leiden, waarbij hun argument
is dat 'goedkopere' leerlingverpleegsters ook verpleegkundige
arbeid verrichten (Berry, 1970; Lave e.a., 1973). Dit resul-taat spreekt temeer, omdat  door  Lave e.a. onder normale oplei-
dingsprogramma's wordt verstaan: een verpleegstersopleidingof 66n specialistenopleiding of 66n co-assistentenopleiding.
Carr and Feldstein vonden een kostenverlaging naarmate meer
leerlingverpleegsters aanwezig zijn.
De reeds eerder genoemde bevinding dat de verpleegstersoplei-
ding op zichzelf een (geringe) kostenverhoging zou betekenen,
blijkt statistisch gezien niet significant (zie ook Berry,
1974).

Ook de literatuur betreffende de invloeden van de assisten-
ten- respectievelijk co-assistentenopleiding op de kosten
wordt door Berki beschouwd. 'Wat betreft de invloed van de
"intern and/or residency programs" acht Ro geen kosteninvloed
aanwezig, Lave and Lave (197Ob) daarentegen wel. P.Feldstein(1961) wijst op de samenhang van de aanwezigheid van co-
assistenten en het gebruik van diensten, zoals laboratorium,
r6ntgenafdeling en apotheek (kostenverhogende effecten). Een
simpele vergelijking tussen opleidingsziekenhuizen en niet-
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opleidingsziekenhuizen toont dat in de opleidingsziekenhuizen
de kosten per verpleegdag 1 20% hoger liggen (Colman, 1967).'
We tekenen hierbij aan dat dit gesignaleerde verschil aller-
minst een 'zuivere' schatting impliceert van het opleidings-
effect. Terzijde wordt er op gewezen dat opleidingsziekenhui-
zen andere kostenontwikkelingen kennen dan niet-opleidings-
ziekenhuizen (zie Lave and Lave, 197Ob). Culyer e.a. (1976)
schatten het opleidingseffect op ongeveer £ 3500 per student
per jaar (prijspeil 1970). Ook Berry (1974) ziet in de medi-
sche onderwijs- en opleidingsfuncties een belangrijke kosten-
factor.

Kwaliteit van de dienstverlening
Naast de aard en intensiteit van de dienstverlening wordt al-
gemeen de kwaliteit ervan als een belangrijke aangelegenheid
beschouwd. De interacties tussen kwaliteit, kwantiteit en
kosten zijn echter multipel en complex. Geen enkele onderzoe-
ker is tot dusver in staat gebleken deze factor op een enigs-
zins acceptabele wijze  in de economische analyse te betrekken.
Dat het bij povere pogingen blijft, is niet verwonderlijk.
Kan men verschillend denken over de geboden kwaliteit bij de
behandeling van bijvoorbeeld een chirurgische pationt, het
wordt zeker niet gemakkelijker wanneer een uitspraak gevraagd
wordt over de kwaliteit van het totaal van diensten welke in
een bepaald ziekenhuis geleverd worden.

Kwaliteit kan gezien worden als de mate van overeenstem-
ming tussen de feitelijke en ideale behandeling (Donabedian,
1969). Het gevoerde beleid ten aanzien van de pationtenzorg
moet dan gemeten en vervolgens vergeleken worden met daarom-
trent te stellen eisen of normen. Een hoge kwaliteit duidt op
een goede behandeling alsmede op een snelle en juiste diagno-
sestelling.
Een oordeelsvorming over de geboden kwaliteit zal steeds in
zekere mate situationeel gebonden zijn en van geval tot geval
kunnen verschillen. Vandaar dat er in de literatuur vaak meer
oog is voor de procesgang van de dienstverlening, het kader
waarbinnen deze zich afspeelt en de mogelijkheden in de sfeer
van bijvoorbeeld medische staf en faciliteiten welke ter be-
schikking staan.
'Aangezien de ziekenhuisleiding zelf maar in zeer beperkte
mate in staat is om deze kwaliteit te beoordelen, zal zij
zich bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid moeten
beperken tot het toezien op de vaststelling van zo goed moge-
lijke procedures waarmee de kwaliteit bewaakt en getoetst
wordt' (Van Mansvelt, 1976).

Er zijn derhalve twee verschillende benaderingen mogelijk:
1. via de outputkant, waarbij bijvoorbeeld mortaliteitscij-

fers, gecorrigeerd voor de ernst van de behandelde ziekte-
gevallen, tussen de verschillende ziekenhuizen vergeleken
worden (Roemer e.a., 1968). Conceptuele modellen zijn op-
gesteld door o .a. De Geijndt (1970).

2. via de inputkant, waarbij de breedte en diepte van het
dienstenpakket (Ro, 1968), de affiliatie (Cohen, 1970), de
opleiding tot medisch specialist, de verhouding gediplo-
meerd-/leerling-verpleegkundig personeel en de accreditatie

41



van  ziekenhuizen als kwaliteitsindicatoren worden beschouwd.
Dit zou in feite betekenen dat de kwaliteit in de grotere
ziekenhuizen globaal genomen op een hoger peil zou liggen.
Hiervoor zijn overigens ook aanwijzingen te vinden bijRoemer  (1969) , die, refererend aan een Canadees en Engelsonderzoek terzake, wijst op lagere mortaliteitscijfers
voor bepaalde diagnosen in de grote ziekenhuizen. Culyere.a. (1976) wijzen op de hogere kwaliteit van behandeling
in de 'university teaching hospitals'.Behalve in de accreditatiestatus van een ziekenhuis ziet
Berry (1974) ook in bepaalde faciliteiten eerder bepaalde
kwaliteitsaspecten dan een indicatie voor de wijze waarop
het dienstenpakket wordt uitgebreid. Hogere kwaliteit
leidt tot hogere kosten.

Op het gebruik van gecorrigeerde sterftecijfers als kwali-
teitsindicator is kritiek geleverd (Goss and Reed, 1974). Een
benadering via de inputkant is van de andere kant slechts een
zeer indirecte manier om het kwaliteitsvraagstuk in zijn ver-
schillende dimensies te beschouwen (Newhouse, 1970). Niette-min is Hefty van oordeel dat Cohen's globale benadering na-
volging verdient, tot dat een betere gevonden wordt (Hefty,1969, blz. 28). Andere auteurs zijn het hier niet mee eens,
omdat bij een kwaliteitsbenadering via de affiliatie, de in
de kostenmodellen geschatte regressiecoofficienten louter metde affiliatie als zodanig te maken kunnen hebben, los van dekwaliteit. M.Feldstein is van mening dat kwaliteitsmeting een
niet opgelost vraagstuk is (M.Feldstein, 1967, blz. 25); in
een latere studie probeert hij een formule te ontwikkelen
voor de meting van een geaggregeerde kwaliteitsindex (Feld-
stein, 1974b).
Berki maakt het de gezondheidseconomen niet gemakkelijk met
zijn opmerking dat de kwaliteitstopic in de medische litera-tuur minder onontgonnen is dan menig econoom zou denken. Ter
verdediging van zijn opvatting dat kwaliteitscriteria inclu-
sief normen betreffende de optimale verpleegduur niet alleen
bestaan, maar ook worden toegepast, verwijst Berki naar een
reeks van auteurs (Berki, 1972, blz. 148). Hoe het ook zij,een directe meting van de kwaliteit, die als factor expliciet
in de kostenmodellen kan worden betrokken, ontbreekt tot op
heden (Studiecentrum voor Ziekenhuiswetenschappen, 1976).
Het feit dat men in dit verband afziet van een beoordeling
van het medisch handelen (kwaliteitsaspect) betekent echter
geenszins, dat de gepresenteerde kostenmodellen nuttelooszouden zijn.1 Met de stellingname van Burkens tegen de opvat-

1 Door  geen of onvoldoende rekening te houden  met de kwaliteit  kan het zi jn
dat het ziekenhuisprodukt verkeerd wordt gedefinieerd. Dit probleem doet
zich vooral voor in tijdreeksenstudies, waar veranderingen in kwaliteit
ten onrechte in een lage produktiviteit kunnen verdwijnen, waardoor de
empirisch gevonden produktiviteitsstijgingen wellicht worden onderschat.Soms wordt daarom meting  van de produktiviteit toegespitst op de routine-
matige diensten (Cromwell, 1974). Feldstein (1971 b) vond een jaarlijkse
daling van de produktiviteit met 3,8%. Anders gezegd, de kwaliteit moet
(zie verder volgende bladzijde)
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ting dat het met de kostenstijging wel mee zou vallen als er
een goede kwaliteitsbewaking zou plaatsvinden, kunnen wij het
eens zi jn, hoe belangrijk een goede kwaliteitsbewaking op zich
ook is.

II.4.2 Omvang en kosten

Met betrekking tot de omvang zijn er in theorie (Samuelson,
1976) zowel positieve als negatieve (schaal)effecten en de

basisveronderstelling is een zogenaamde U-vormige kostencurve
(fiquur II.2).

gemiddelde Y
totale kosten

1-
Xi                      omvang

Fig. 11.2 Schaaleffecten

De getekende kromme is een langetermijn-kostencurve, omdat
veranderingen in de omvang slechts in een bepaalde tijds-
periode gerealiseerd kunnen worden. Het punt (Xi, Yi) geeft
die omvang Xi aan, waarbij de gemiddelde totale kosten Yi mi-

nimaal zijn. Dit is de 'optimale' situatie.
In de economische theorie gaat men ervan uit dat gunstige

schaaleffecten in het algemeen kunnen ontstaan tengevolge van
specialisatie en arbeidsverdeling en tengevolge van een beter
gebruik van ondeelbare produktiefactoren (gunstiger kwantita-
tieve verhoudingen).
Ongunstige schaalef fecten ontstaan,  als door het steeds groter
worden van de onderneming het management van het ziekenhuis
tengevolge van coordinatie- en communicatieproblemen geen

overzicht meer heeft over het gebeuren. De noodzakelijke

delegatie van bevoegdheden c.q. werkverdeling brengt de een-
heid van leiding in gevaar. Dit geldt niet alleen voor het

per jaar met 3,8% toenemen, wil er sprake zijn van een constante produk-

tiviteit en zelfs met 5% voor een produktiviteitstoename van 1,2% (Abt.

Associates, 1972). Cromwell wijst erop dat voor de periode na 1968 Berry

onderzook verricht heeft waaruit blijkt dat de jaarlijkse kwaliteits-

stijging zelfs  6,4%  per  jaar zou moeten bedragen· alvorens we kunnen spre-

ken van een constante produktiviteit (Cromwell, 1974; Berry, 1974). Dit

zou betekenen dat de kwaliteit van de ziekenhuisdienstverlening elke 11

jaar zou verdubbelen.
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hoogste niveau, maar voor alle niveaus en afdelingen (opera-
tiekamer, laboratorium etc.).

In de literatuur blijkt de ziekenhuisomvang geen eenduidig
begrip te zijn. Soms gaat het om het feitelijk gebruik; de
omvang wordt dan gelijkgesteld aan de 'output', veelal geme-
ten als het totaal aantal verpleegdagen of als de 'average
daily census", dat is het gemiddeld aantal patidnten dat per
dag in het ziekenhuis behandeld wordt (Winstenand Hall, 1961).
Wanneer men echter de 'schaalfactor' op deze wijze definieert,
stuit men op de zogenaamde 'regression fallacy', welke door
Friedman  (1955) naar voren is gebracht. Hefty vat dit probleem
als volgt samen (zie ook Johnston, 1960; Evans, 1971,blz. 201):
'Het is goed mogelijk dat de waargenomen kosten en output
niet de minimumkosten aangeven om die hoeveelheid output te
produceren (maar lagere dan de minimumkosten). Dit kan voor-
komen, wanneer men gezien de bedrijfsomvang produceert op een
hoger niveau dan het corresponderende optimale niveau, zodat
dit tegen lagere gemiddelde kosten lijkt te gaan. Deze ogen-
schijnlijk aanwezige schaaleffecten moet men echter toe-
schrijven aan conventionele boekhoudkundige procedures, welke
erop neerkomen, dat bij een toenemende produktie de afschrij-
vingen niet overeenkomstig toenemen.'
Het verdient daarom de voorkeur de schaal te meten via de in-
put  (capaciteit) in plaats  van  via de output. Hierdoor wordt  te-
vens het probleem van een mogelijke 'simultaneous equation
bias'  vermeden.  Deze kan namelijk ontstaan, als de kosten niet
alleen een functie zijn van de output, maar ook omgekeerd de
output bepaald wordt door de kosten (Feldstein, 1967, blz. 61).

De capaciteit van een ziekenhuis om klinische zorg te ver-
lenen wordt gewoonlijk uitgedrukt door het aantal bedden.
Soms veronderstelt men zelfs dat de output aan geen andere
factor is gerelateerd dan aan het beddental (Hindle, 1969).
Vaker komt de opvatting voor dat de ziekenhuisdiensten zoda-
nig aan het bed zijn gekoppeld, dat deze diensten volledig
benut worden als de bedden volledig bezet zijn. Ingbar and
Taylor merken op dat bij een toenemend aantal poliklinische
pationten het ziekenhuis de voorkeur zal geven aan een volle-
dige bedbezetting, alvorens de capaciteit  op de nevena fdelingen
ten volle te benutten. Het beddental is dan een onvolledige
capaciteitsmaatstaf, welke slechts een andergrens aangeeft.
Toch zal men het bij gebrek aan beter met deze maatstaf moe-
ten doen (Ingbar and Taylor, 1968). Het probleem is dan hoe
deze te meten.
Een differentiatie wordt soms aangebracht in bedden voor vol-
wassenen, bedden voor kinderen, wiegen voor zieke zuigelingen
en wiegen voor gezonde zuigelingen. Donabedian maakt een on-
derscheid tussen een maximale beddencapaciteit en een 'bed-
complement'. De maximale beddencapaciteit, een normatief be-
grip, heeft betrekking op het maximaal aantal plaatsen gezien
de bouwkundige situatie. Met 'bedcomplement' wordt geduid op
de feitelijk aanwezige bedden (Donabedian, 1973, blz. 327).
Het normatieve beddencapaciteitsbegrip is niet gemakkelijk in
te vullen. Daarom werkt men meestal met de feitelijk aanwezi-
ge bedden. De American Hospital Association (AHA) definieert
de ziekenhuiscapaciteit als het gemiddeld aantal bedden in-
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clusief kinderbedden en wiegen voor zieke zuigelingen welke
gedurende een jaar bemand zijn. Terecht wijst Berki(1972)
erop, dat zolang er geen sprake is van 'multi-purpose' bedden,
welke onderling inwisselbaar zijn, de beddencapaciteit duidt
op een behandelingscapaciteit in een vaste verhouding van te
behandelen pationten.
Het is duidelijk dat het beddenbegrip geen homogeen begrip is.
'De grootte van een ziekenhuis wordt niet alleen bepaald door
het aantal bedden. Wanneer ziekenhuizen met een verschillende
beddencapaciteit met elkaar worden vergeleken, dienen daarom
tal van correcties te worden aangebracht in verband met de
functies van het ziekenhuis' (Van der Meyden, 1968).
'De uitspraak dat het reeds lang niet meer mogelijk is de
ziekenhuisfunctie en ziekenhuiscapaciteit uitsluitend in aan-
tallen bedden uit te drukken, is voor geen zinvolle bestrij-
ding vatbaar' (De Jong, 1969). Een bed in een groot zieken-
huis is niet hetzelfde als een bed in een klein ziekenhuis
(Groot, 1969). Vraagstukken samenhangend met de functie van
het ziekenhuis zijn in paragraaf II.4.1 behandeld.
Meting van de schaal door de capaciteit brengt ook het voor-
deel met zich mee dat nu de invloed van de bezettingsgraad ge-
expliciteerd kan worden. In hoeverre in dit geval problemen
rijzen, hangt af van de eventuele samenhang tussen de schaal,
hier benaderd via het aantal bedden, en de bezettingsgraad. De
mening van Hefty dat, als een grotere produktieschaal in een
hogere bezettingsgraad resulteert, het beter is om de bezet-
tingsgraad niet als verklarende variabele op te nemen, lijkt
daarom in zijn algemeenheid niet juist (Hefty, 1969).

Met betrekking tot de schaaleffecten kan opgemerkt worden,
dat enkele onderzoekers concluderen, dat de gemiddelde kosten-
curve op lange termijn U-vormig is met een minimum bij een
omvang tussen 200 en 300 bedden (Carr and Feldstein, 1967).
De bestudeerde 3147 algemene ziekenhuizen werden in een aantal
deelgroepen, de zogenaamde service-capability-groepen, opge-
splitst. Om tot een 'zuivere' benadering van de schaaleffecten
te komen, werden ook door Berry de onderzochte 5293 zieken-
huizen in ongeveer 3400 groepen ingedeeld, waarvan er 40
nader onderzocht kunnen worden gezien het aantal ziekenhuizen
in deze groepen (Berry, 1967 en 1970). Een groep bestaat dan
uit ziekenhuizen met dezelfde en hetzelfde aantal nevenafde-
lingen. Deze procedure geniet ook de voorkeur van Hefty (1969).
Voordelige - zij het geringe - schaaleffecten worden in prak-
tisch alle onderscheiden deelgroepen aangetroffen.
Pulley and Fulmer (1975) vinden voor het jaar 1971 een opti-
male ziekenhuisomvang bij een grootte van 279 bedden (in 1972:
346 bedden). Een verdubbeling van het aantal bedden zou de
kosten per bed doen stijgen met 6% in 1971 en 10% in 1972.
Ook Cohen (1970) komt tot de bevinding dat er schaaleffecten
zijn in een analyse waarbij de totale kosten worden verklaard
uit een geconstrueerde outputvariabele (gewogen diensten). De
minimumkosten worden bereikt bij een omvang groter dan 600
bedden, welke wisselt al naar gelang het gewicht dat men aan
de eventuele opleidingsfunctie van een ziekenhuis bij de out-
putbepaling toekent. Naarmate dit gewicht groter is, schuift
het optimum meer naar rechts.
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Een resultaat dat hiermee in tegenspraak is, wordt gevonden
in een onderzoek van Ingbar and Taylor (1968), dat uitgevoerd
is op gepoolde gegevens van 1958 en 1959 van 72 overheidszie-
kenhuizen in Massachusetts (USA). Men komt hier tot een omge-
keerde U-vormige curve, die een maximum bereikt bij een om-vang van 150 8 190 bedden, terwijl er aanwijzingen zijn dat
na 200 bedden de curve wat afvlakt. Als maatstaf voor de om-
vang werd het aantal beschikbare beddagen ('fully staffed')
genomen. De onderzoekers verklaren de omgekeerde U-vorm uit
het feit, dat de ziekenhuizen met een omvang tussen 150 en200 bedden vaak veel meer faciliteiten bieden dan in overeen-
stemming is met een maximale efficiency. Op dit verschijnselis  ook door Berry gewezen. Niet zozeer de 'economies of scale',maar de 'diseconomies' van een toenemende dienstencapaciteit
en -complexiteit worden hier gemeten (Berry, 1967, blz. 130).
Hoe dan ook, de gemiddelde kostencurve vertoont geen monotoon
dalend verloop. Een zeer belangrijke beperking van de waarde
van de gevonden resultaten ligt naar onze mening ook in het
feit, dat de beschouwde ziekenhuizen alle een omvang haddenvan tussen de 31 en 332 bedden.

Meer recente studies concluderen dat er geen significante
schaaleffecten aanwezig zijn in de ziekenhuizen (Evans, 1971;
Lave e.a., 1973) ofwel geen belangrijke (Berry, 1974). Een
uitzondering wordt gevonden in een tweetal Engelse studies.
Zowel Gibbs (1972) als Culyer e.a. (1976) vonden een 'opti-mum' omvang in dezelfde range, namelijk bij 1 400 bedden.
Bij een beoordeling van de vermelde studies moet men zich
overigens realiseren dat deze slechts de interne schaaleffec-ten bestuderen. Donabedian wijst erop dat de optimale omvang
kleiner zou zijn, als men de externe kosten en vooral ook de
voorkeuren van de patidnten (voor kleinere organisaties) in
acht zou nemen (Donabedian, 1973, blz. 286-287). Onder exter-
ne kosten worden kosten verstaan samenhangende met reistijdenvan de pationt, met het bij langere afstanden eerder hospita-
liseren dan nodig, met de functionering van ambulancediensten
en met het risico bij spoedeisende hulp.
Daarentegen kunnen er andere argumenten zijn, zoals de wense-
lijkheid van een bepaald functiepakket, van een bepaalde
stafbezetting e.d., die pleiten voor een grotere omvang (zie
ook College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1973).

Gezien de grote betekenis die algemeen aan de studie vanM.Feldstein (1967) wordt toegekend, lijkt een meer uitvoerige
bespreking van deze studie op zijn plaats. In deze studieblijkt er een relatie te zijn tussen de omvang en de capaci-
teitsbenutting. Wanneer met deze relatie expliciet rekening
gehouden wordt, blijkt de gevonden afwezigheid van schaal-
effecten de resultante te zijn van de volgende 2 deeleffecten:
1. van een zuiver schaaleffect; dit zorgt ervoor, dat de kos-

ten per opname in de grote ziekenhuizen lager zijn;
2. een doorstromingseffect; in grotere ziekenhuizen blijkt er

een aanzienlijk geringere benutting van de aanwezige capa-
citeit te zijn.

Als de doorstroming in ziekenhuizen van verschillende omvang
hetzelfde zou zijn, dan zou de 'optimale omvang' niet bij on-
geveer 300 bedden (echter statistisch niet significant), maar
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bij 1 900 bedden liggen.
Maar ook als de doorstroming niet hetzelfde, maar door een
'verantwoorde' langere verpleegduur in grotere ziekenhuizen
lager is, zou ons inziens de indicatie, dat bij een omvang in
de buurt van 900 bedden minimumkosten gelden, gehandhaafd
kunnen blijven. Naar de opvatting van Feldstein is evenwel
een wezenlijk nadelig schaaleffect bij grote ziekenhuizen ge-
legen in een lagere doorstroming. Daarom gaat hij uit van de
niet voor de doorstroming gecorrigeerde vergelijking, zodat
geen schaaleffecten gevonden worden.
Groot (1969) vraagt zich af in hoeverre het gevonden resul-
taat voor de schaaleffecten samenhangt met de definitie van
de casemix. Feldstein veronderstelt impliciet dat er binnen
een bepaald specialisme geen verschil is tussen de opnamen en
tevens dat er geen samenhang bestaat tussen de omvang van een
ziekenhuis en de moeilijkheidsgraad van behandeling van een
pati8nt in een specialisme. Naar dit laatste aspect is door
Lave and Lave (1970c) een onderzoek ingesteld, waaruit een
positieve correlatie blijkt tussen de omvang en de moeilijk-
heidsgraad.

Dat er geen (belangrijke) schaaleffecten zijn, daarvoor
vindt men onder andere ook aanwijzingen bij een studie van
Evans (1971). Niet zozeer de lagere doorstroming, welke in-
trinsiek zou horen bij een ziekenhuis van grotere omvang, maar
een andere, meer gedifferentieerde casemix-specificatie is
daarvoor verantwoordelijk, als men er tenminste van uitgaat
dat de modelspecificatie van Evans goed is. Al of niet opne-
ming van de doorstroming in het model blijkt hier, in tegen-
stelling tot Feldstein's opvatting, ten aanzien van de schaal-
effecten nauwelijks enige invloed te hebben (Evans, 1971,
blz. 105).
Er is wel op gewezen dat de afwezigheid van 'economies of
scale', bij een onvoldoende specificatie van de casemix, juist
op de feitelijke aanwezigheid ervan kan duiden (Lave and Lave,
1970c). 'Volgens een aantal auteurs is het ogenschijnlijke
gebrek aan significante produktiviteitsstijgingen naarmate de
ziekenhuisomvang toeneemt, daarom in hoofdzaak te wijten aan
het onvergelijkbare karakter van de dienstverlening van de
verschillende ziekenhuizen. Dus zijn aanpassingen nodig voor
de 'scope' en kwaliteit van de dienstverlening' (Abt. Asso-
ciates, 1972). Maar ook bij later onderzoek, waarbij de out-
putverschillen beter zijn benaderd, luidt de conclusie dat er
geen (belangrijke) schaaleffecten zijn (Evans, 1971; Evans
and Walker, 1972; Lave e.a., 1973; Feldstein, 1974a).
De algemene indruk die men uit de literatuur krijgt, is dat
er zich geen - dan wel geen belangrijke - schaaleffecten in
de ziekenhuissector voordoen. Een andere indruk wat dat be-
treft geven wellicht enige Engelse studies.

II.4.3 Capaciteitsbenutting en kosten

Op korte termijn kunnen bepaalde produktiefactoren niet be-

invloed worden. Als de omvang van het ziekenhuis een gegeven
is, kan de invloed van een intensiever capaciteitsgebruik op
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de kosten geanalyseerd worden. Relevant is dan het onderscheid
in vaste en variabele kosten. Per eenheid output dalen de
vaste kosten, terwi jl de variabele kosten  na een aanvankelijke
daling uiteindelijk zullen toenemen. De gemiddelde totale
kosten kennen dan een U-vormig verloop. De bijbehorende mar-
ginale kosten zijn afhankelijk van het outputniveau.
Een belangrijke vraag is waar het gemiddelde ziekenhuis zich
op de kortetermijn-kostencurve bevindt. De marginale kosten
kan men als fractie van de gemiddelde kosten in dit punt uit-
drukken.
De gemiddelde langetermijn-kostencurve kan men als een de
gemiddelde kortetermijn-kostencurve omhullende kromme zien
(zie Walters, 1963; Samuelson, 1976, blz. 471). Als er sprake
zou zijn van 'economies of scale', heeft ook deze curve een
kromlijnig verloop.

De volgende definitievergelijkingen zijn van belang:(vanuit de patidnt) totaal aantal verpleegdagen =
= totaal aantal opnamen x gemiddelde verpleegduur(vanuit het ziekenhuis) totaal aantal verpleegdagen =
= totaal aantal bedden x bezettingsgraad x 365.
Zoals uit deze definitie blijkt, kan men, gegeven de zieken-
huisomvang, additionele verpleegdagen maken door de bezet-
tingsgraad te verhogen. Uitgaande van een bepaald aantal
verpleegdagen kan men het aantal opnamen doen stijgen door de
verpleegduur te verlagen. Dit zijn dan de twee manieren waar-
op men bij gegeven omvang een additionele pationt in het zie-
kenhuis kan behandelen. De betref fende marginale kosten zullen
in beide gevallen in het algemeen niet aan elkaar gelijk zijn.
Een globale indicator voor de capaciteitsbenutting is de
doorstroming. Deze kan men definioren als het aantal opnamen
per beschikbaar bed per jaar. Feldstein (1967) toont aan dat
deze  doorstroming  de twee genoemde componenten als volgt omvat:
aantal opnamen per laar   =
aantal beschikbare bedden

aantal opnamen per jaar aantal bezette bedden
-                                                                                           X                                                                                                      =aantal bezette bedden aantal beschikbare bedden

365 bezettingsgraad
gemiddelde verpleegduur 100

X

Er lijken echter geen redenen aanwezig om deze variabele te
gebruiken anders dan bij een verklaring van de kosten per op-
name. Integendeel, de afzonderlijke invloeden van de bezet-
tingsgraad en de verpleegduur worden erdoor onzichtbaar ge-
maakt. Gelijke proportionele stijgingen in beide variabelen
hoeven elkaar in hun kosteninvloed evenmin te compenseren. In
het bijzonder bij een verklaring van de kosten per verpleeg-
dag lijkt de doorstroming een ongeschikte variabele, omdat
bezettingsgraad en verpleegduur hierop beide een negatieve
invloed kunnen hebben (Evans, 1971, blz. 204, 206 en 209).
Dat het echter een zoeken naar de beste modelaanpassing aan
de empirie blijft, wordt aangetoond door een studie waarin de
doorstroming, bezettingsgraad en verpleegduur tegelijkertijd
in 66n regressievergelijking opgenomen worden (Evans and
Walker, 1972; zie ook Culyer e.a., 1976).

Hoewel niet zelden als zodanig gebruikt, kan het gevaar-
lijk zijn de bezettingsgraad zonder meer als een ruwe effi-
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ciencymaat te hanteren.  In de literatuur worden daarom correc-
ties voorgesteld, zoals bijvoorbeeld een correctie voor een
wenselijk geachte 'turn-over interval', dit is het aantal
dagen tussen twee opnamen dat het bed niet te gebruiken is,
en een correctie voor de wenselijke reservecapaciteit in ver-
band met het overigens betrekkelijk kleine aandeel der 'acute'
opnamen (Donabedian, 1973, blz. 327-336).
Correcties die in ons land gemaakt kunnen worden, gelden bij-
voorbeeld het aantal verpleegdagen, waarbij zowel de dag van
opname als van ontslag als een verpleegdag wordt geteld (de
zogenaamde dubbeldagen) .  In de praktijk vinden deze correcties
echter zelden plaats.

ook de gemiddelde verpleegduur wordt wel als grove maat
voor de produktie of efficiency gehanteerd. Stilzwijgend
wordt dan aangenomen dat hiermee ook de andere intermediaire
produkties (laboratoriumonderzoek e.d.) worden benaderd. Op
zijn minst is het echter nodig hierbij de aard en ernst van
het pationtenbestand en de kwaliteit der dienstverlening van
het ziekenhuis te betrekken. Naar onze mening dienen effi-
ciencymaatstaven in een bredere context geplaatst te worden
(zie ook paragraaf II.3).
Ro ziet de verpleegduur als een benadering voor de omvang van
het dienstenpakket. Verbeterde behandelingsmethoden (toene-
mende dienstenintensiteit per dag) zouden de verpleegduur
verkorten (Ro, 1968; zie ook Scitovsky, 1964; Klarman, 1965).
Daarentegen brengt Berki de verpleegduurverschillen niet in
verband met een toenemende beschikbaarheid van complexere
diensten, maar met 'medische gewoonte', 'standards of good
practice' (Berki, 1972, blz. 95).

De verpleegduur kan enerzijds afhankelijk worden geacht
van een aantal pationtenkenmerken, anderzijds van het beleid
van specialist en ziekenhuis (Hindle, 1969). Gevonden wordt
dat de gemiddelde verpleegduur van het ziekenhuis bij een
toenemende vraag en gelijkblijvend beddenbestand niet daalt,
maar eerder iets stijgt. Dit zou kunnen duiden op een domi-
nante invloed van de ernst en soort van de gevallen.
Tot een soortgelijke gevolgtrekking komt Rafferty (1971), die
concludeert dat de verpleegduur, die dan als zodanig als een
exogene factor bij de bezettingsgraad van het ziekenhuis is
te beschouwen, niet alleen maar het gevolg is van het ont-
slagbeleid van de arts, maar dat ook omgekeerd de bezettings-
graad invloed op de totale gemiddelde verpleegduur kan hebben
(via het opnamebeleid). In dit onderzoek bleek een hoge be-
zettingsgraad namelijk te leiden tot een ander opnamebeleid,
waarbij moeilijker diagnosen met een langere verpleegduur
frequenter voorkomen en bepaalde uitstelgedogende diagnosen
juist minder.1 Daardoor neemt ook de verpleegduur toe, het-
geen weer leidt tot een hogere bezettingsgraad. Aan dit pro-
ces nemen overigens de meeste diagnosegroepen geen deel.

1Dat de relatieve overvloed of schaarste aan bedden  in   de   reg io  van  in-
vloed is op de aard van het opgenomen patiJntenbestand, is in verschil-
lende Nederlandse onderzoekingen aannemelijk gemaakt. Uit SMR-onderzoek
is bijvoorbeeld gebleken dat bij een krappere beddenvoorziening de fre-
(zie verder volgende bladzijde)
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Het vraagstuk van de plaatsbepaling van de gemiddelde ver-
pleegduur blijft een omstreden zaak. Naar de opvatting van
Feldstein moet men echter ten aanzien hiervan niet overdrij-
ven. In het algemeen geldt dat hoe sneller ontslag uit het
ziekenhuis plaatsvindt, hoe beter (Feldstein, 1967). Het ge-
stage teruglopen van de verpleegduur in ons land gedurende
een reeks van jaren en het feit dat er op dit punt slechts
weinig of geen verschil meer bestaat tussen de kleine, grote
en academische ziekenhuizen, lijken de juistheid van deze op-
vatting te ondersteunen.
In ons land is Boerema een grote voorstander van het zeer
korte verblijf in het ziekenhuis in aansluiting op bepaalde
operaties (Boerema, 1971). Stolte ziet belangrijke mogelijk-
heden tot vergroting van de efficiency in een nauwkeurige
afweging van voor- en nadelen alvorens tot opneming in een
ziekenhuis over te gaan (Stolte, 1972a).
De conclusie van Feldstein evenwel dat de langere verpleeg-
duur in de grotere ziekenhuizen all&6n bepaald wordt door de
'managerial efficiency', kan zowel door Groot (1969) als door
Lave and Lave (1970c) niet onderschreven worden. Een belang-
rijk gedeelte hiervan wordt, aldus deze auteurs, ook bepaald
door de samenhang met de casemix.

Tal van onderzoekers hebben zich beziggehoudenmet de bepaling
van de hoogte van de marginale kosten. Brown (1956) toonde
zich een sterke voorstander van de opvatting dat de marginale
kosten van een extra opname of verpleegdag veel lager zijn
dan de betreffende gemiddelde kosten. 'Het lege bed is een
kostbaar bed' . Dit standpunt, dat wordt bevestigd door P.Feld-
stein, die met betrekking tot dit onderwerp pionierswerk
heeft verricht, is reeds geruime tijd algemeen aanvaard. In
een publikatie in 1961 becijferde genoemde auteur dat de mar-
ginale kosten per verpleegdag ongeveer 21 tot 27% vertegen-
woordigen van de gemiddelde kosten per verpleegdag. De meeste
kostensoorten veranderden niet bij een verandering van het
aantal verpleegdagen. De salarissen van ongeschoold personeel
en de kosten van voeding, geneesmiddelen en medische middelen
daarentegen wel.
De geruime tijd na deze studie verschenen publikaties bevat-
ten tegenstrijdige resultaten.
In de eerste plaats valt de niet consistent lijkende redene-
ring van Ingbar en Taylor op. Zij trekken namelijk uit hun
onderzoekresultaten de ons inziens onjuiste conclusie dat de

quentie van bepaalde diagnosen sterker afneemt dan van andere (Fokkens,
1969). Onderzoek van het Macro-Rekenmodel laat zien dat een afneming van
het aantal bedden met 10% leidt tot een afneming van 5,7% van de opname-
codfficient en van 6,6% van de gemiddelde verpleegduur. De daling van de
opnamecodfficient veroorzaakt echter weer een stijging van 3,8% van de
gemiddelde verpleegduur, die uiteindelijk dus met 2,8% daalt. Net als
bij Feldstein (1967) reageert het aantal opnamen dus veel sterker op een
verandering in het beddental dan de gemiddelde verpleegduur (Rutten e.a.,
1975, blz. 29; zie ook NZI, 1973). Bij daling van het aantal bedden
(stijging van relatieve vraag) wordt hier derhalve een verkorting van de
gemiddelde verpleegduur gevonden.
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gevonden geringe invloed van de bezettingsgraad op de kosten
per verpleegdag zou duiden op hoge vaste kosten: (Ingbar and
Taylor, 1968, blz. 58, 59, 108). De resultaten van Ingbar and
Taylor komen volgens Lave and Lave er op neer, dat de margi-
nale kosten per verpleegdag ongeveer 60-80% van de gemiddelde
kosten per verpleegdag uitmaken (zie Lave and Lave, 1970c).
Volgens deze auteurs zijn de marginale kosten bij Feldstein
ongeveer gelijk aan de gemiddelde kosten per verpleegdag.
Lave and Lave zelf komen tot soortgelijke bevindingen in hun
studie van de ziekenhuizen in Pennsylvania (1970a). Uitgedrukt
in een percentage van de gemiddelde kosten per verpleegdag,
bedragen de marginale kosten tengevolge van een verhoging van
de bezettingsgraad 58% tot 68%. Voor een deel kan hier ook
een verpleegduureffect in meespelen, omdat deze variabele als
zodanig niet in het model was opgenomen. Bij de door Pulley
and Fulmer (1975) gevonden kostenverhogende invloed van de
bezettingsgraad op de kosten per bed zijn naar onze mening
vraagtekens te plaatsen. Hun conclusie dat de hogere kosten
van overwerk groter zouden zijn dan de voordelen van de lage-
re overheadkosten per eenheid produkt, is door ons bij geen
andere onderzoeker aangetroffen.
Wanneer niet alleen het aantal bedden als een gegeven wordt
beschouwd, zoals in bovenstaande studies gebeurt, maar tevens
de additionele eis wordt gesteld, dat het aantal opnamen con-
stant blijft, wordt door Evans (1971) eenzelfde resultaat ge-
vonden (marginale kosten 76% van de gemiddelde kosten). Een
extra verpleegdag wordt dan gemaakt door verlenging van de
verpleegduur en daarmee van de bezettingsgraad bij een con-
stant aantal opnamen.

Betoogd is dat deze resultaten slechts in schijnbare te-
genstelling zijn met de eerder genoemde conclusie van P.Feld-
stein (Lave and Lave, 1970a). Men moet zich namelijk realise-
ren dat de tijdsperiode waarop het marginale kostenbegrip
betrekking heeft, verschillend is en dat dit feit de uit-
komsten danig kan beInvloeden. P.Feldstein  gaat  uit van maand-
cijfers. Naarmate de tijdseenheid waarop de gegevens betrek-
king hebben, langer is, zullen uiteraard meer kosten een va-
riabel karakter krijgen. Het is echter zeer de vraag 6f en in
hoeverre men hiermee de geconstateerde verschillen kan ver-
klaren. Ook tussen de schattingen welke op eenzelfde tijds-
periode betrekking hebben, treden verschillen op. Zo komt een
latere schatting van Evans en Walker lager uit. Bij een con-
stant beddental en een constant aantal opnamen schatten ze de
marginale kosten per verpleegdag op 1/3 8 1/2 van de gemid-
delde kosten per verpleegdag (Evans and Walker, 1972).

Interessant is het om de bovenstaande beschouwingen, die
betrekking hebben op de marginale kosten per verpleegdag, nu
te richten op de marginale kosten per opname. Diepgaand is
dit probleem door Feldstein (1967) geanalyseerd. Aan deze
analyse ontlenen wij het volgende overzicht.
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gemiddelde marginale kosten
kosten per per opname
opname
(0) (1) (2) (3)

absoluut £ 54,62 £ 47,29 £ 11,43 £ 6,43
in % gemiddelde
kosten per opname 87% 21% 12%

Uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kosten per op-
name zijn de marginale kosten per opname 87%, 21% en 12%, al-
naargelang het aantal beschikbare bedden variabel (1), of
vast (2), danwel het aantal bezette bedden vast (3) is. Bij
Feldstein zijn de marginale kosten in het laatste geval het
laagst.
Een en ander leidt tot een tweetal opmerkingen:
1. In de eerste plaats lijkt dit resultaat duidelijk in tegen-

spraak met de conclusies van Lave e.a. (1973) en van Evans
(1971) en Evans and Walker (1972) (vergelijk 68%, respec-
tievelijk 86 en 90% met 21%). Hoe is dit te verklaren?
De drie eerstgenoemde percentages hebben betrekking op de
marginale kosten van een extra opname bij een gegeven bed-
dental en gemiddelde verpleegduur (bezettingsgraad varia-
bel). Ook wanneer men bedenkt dat op de genoemde 21% niet
alleen de bezettingsgraad, maar ook de verpleegduur van in-
vloed is, dan is het toch de vraag of het gehele verschil
verklaard kan worden door de verlagende invloed van de ver-
pleegduur hierop.
Feldstein heeft een tweetal vergelijkingen geschat welke
deze problematiek nader kunnen verduidelijken. In de ene
vergelijking wordt onder andere de bezettingsgraad, in de
andere onder andere de verpleegduur als verklarende varia-
bele opgenomen (Feldstein, 1967, blz. 79). Duidelijk blijkt
nu, dat er nauwelijks van een invloed van de bezettingsgraad
op de gemiddelde kosten per opname sprake is; hieruit lei-
den wij bij Feldstein hoge marginale kosten met betrekking
tot de bezettingsgraad af. De invloed van de verpleegduur
daarentegen is significant negatief, hetgeen betekent dat
de marginale kosten per opname met betrekking tot de ver-
pleegduur laag zijn.
Daarnaast blijkt dat de variatie in het aantal opnamen per
beschikbaar bed (= doorstroming) tussen de ziekenhuizen
voornamelijk een kwestie is van een verschil in gemiddelde
verpleegduur en niet in bezettingsgraad. De dominantie van
het effect van de gemiddelde verpleegduur is hiermee aange-
toond en kan de gesignaleerde schijnbare tegenstrijdigheid
in de grootte van de marginale kosten (68% - 21%) enigszins
relativeren.
Uiteraard kunnen ook de verschillende casemix-specificaties
in de opgestelde modellen invloed uitoefenen op de margina-
le kostenberekening.
In een ad hoc argumentatie - die ons niet erg aanspreekt -
schrijft Evans de in zijn studie gevonden, onverwacht hoge
marginale kosten onder  meer  toe  aan  het feit dat de beschouw-
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de ziekenhuizen in Canada met een grote mate van nauwkeurig-
heid de 'case load' van jaar tot jaar voorspellen (Evans,
1971, blz. 207) en in hun budgetsysteem de kosten nauw
vastpinnen op de voorspelde opnamen (Evans and Walker, 1972,
blz. 416).

2. In de tweede plaats zou er een wezenlijk verschil bestaan
tussen de resultaten met betrekking tot de marginale kosten
van de verpleegdag en die van de opname. We moeten evenwel
bedenken dat de gevonden 21% (bezettingsgraad en verpleeg-
duur variabel) toch niet de juiste vergelijkingsmaatstaf
vormt voor de door Feldstein gevonden hoge marginale kosten
per verpleegdag, waarbij het aantal bedden constant wordt
verondersteld. In beide situaties gaat het weliswaar om de
kostenconsequenties van een intensievere bezetting, maar de
wijze waarop deze gerealiseerd wordt, is verschillend. In
het geval van de kosten per opname blijkt een extra opname
in de praktijk vooral neer te komen op een verkorting van
de gemiddelde verpleegduur van de opgenomen pationten. De
bezettingsgraad heeft hier minder mee te maken; met andere
woorden, de inhoud van de verpleegdag wordt anders.
Bij een verlaging van de verpleegduur stijgen de gemiddelde
kosten per verpleegdag, terwijl de gemiddelde kosten per
opname dalen. Uitgaande van een gemiddeld aantal opnamen
van 23 per bed per jaar, blijkt een verhoging van de door-
stroming met 10% de gemiddelde kosten per opname met 8% te
doen dalen.
In het geval van de kosten per verpleegdag worden de margi-
nale kosten van een extra verpleegdag berekend via de be-
zettingsgraad, eventueel bij een gelijkblijvend aantal op-
namen, hetgeen dan een verlenging van de verpleegduur bete-
kent.
Tussen de hoogte van de marginale kosten per verpleegdag,
uitgedrukt in de gemiddelde kosten per verpleegdag, en de
marginale kosten als percentage van de gemiddelde kosten
per opname kan men dus inderdaad verschillen vinden. In de-
ze modelconceptie zal het eerste percentage hoger zijn dan
het tweede. Of hiermee alle verschillen verklaard zijn,
blij ft de vraag, gelet ook op het feit dat Evans and Walker
(1972) in dit geval de marginale kosten op 1/3 8 1/2 schat-
ten van de gemiddelde kosten per verpleegdag.

De algemene conclusie van Feldstein (1967, blz. 162) is , dat
de marginale kosten veel lager zijn dan de gemiddelde kosten
per opname en dat dit geldt voor alle inputcategorieon en typen
van opnamen, zij het met een behoorlijke variatie. Bij deze
benadering dient men zich te realiseren dat het uitgangspunt
is, dat een extra opname via een verlaging van de verpleegduur
wordt gerealiseerd.  Het  feit  dat de variatie  in de doorstroming
tussen de ziekenhuizen voornamelijk een gevolg is van een va-
riatie in de gemiddelde verpleegduur hoeft geenszins te bete-
kenen, dat binnen een bepaald ziekenhuis de beInvloedingsmoge-
lijkheden ten aanzien van de gemiddelde verpleegduur ook het
grootst zijn.

Van groot belang is welke kostencomponenten zijn meegenomen.
Hoe meer vaste kostenelementen, zoals afschrijvingen en rente,
uit het kostenbegrip worden geolimineerd of eenvoudigweg onbe-
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kend zijn, hoe hoger de betreffende marginale kosten zullen
zijn. Soms worden daarbij de directe kosten van de opleiding,
research, polikliniek e.d. uit de kosten gehaald (Evans, 1971).
Feldstein laat zowel de kapitaalkosten als de polikliniek-
kosten buiten beschouwing. Verder zijn de geschatte marginale
kosten gevoelig voor de specificatie van de kostenfuncties
(Lave and Lave, 197Ob). In het bijzonder als de modelspecifi-
catie niet toelaat onderscheid te maken in de langetermijn- en
kortetermijn-kostencurve, kunnen op de marginale kosten ver-
schillende invloeden werkzaam zijn (zie ook Baron, 1973). Als
er sprake is van kromlijnige kortetermijn-kostencurven, dan
zijn de marginale kosten afhankelijk  van de plaats op de kromme.
Wanneer het waar zou zijn - Feldstein's schattingen suggereren
dit - dat de marginale kosten van een additionele opname hoog
zijn, wanneer de bezettingsgraad laag is en laag, wanneer de
bezettingsgraad hoog is (in dit geval moet verlaging van ver-
pleegduur voor een additionele opname zorgen), dan zou dit de
typering van het ziekenhuiswezen als een capaciteitseconomie
wel in een bijzonder daglicht plaatsen. Juist daar waar sprake
is van een duidelijke overcapaciteit, zou een grotere bezet-
ting in termen van kosten niet zoveel uitmaken.
In de literatuur is er geen sprake van een volstrekte eenstem-
migheid op het punt van de marginale kosten. Na de voorgaande
beschouwingen kan men ook moeilijk anders verwachten. Tegen-
over de slotsom van Berki (1972, blz. 119) dat de marginale
kosten op korte termijn hoog zijn ten opzichte van de gemid-
delde kosten, staat Feldstein's tegenovergestelde conclusie
(Feldstein, 1974a).

II.5 SLOTBESCHOUWING

Hoewel door de verschillende concepties, uitgangspunten, orga-
nisaties en structuren in het ziekenhuiswezen in de verschil-
lende landen, en door de vaak gebrekkige theorievorming, de
studies en de resultaten ervan nogal uiteenlopen, zijn er toch
in de hoofdlijnen naar onze mening duidelijk punten van over-
eenstemming te onderkennen.
De eerste studies concentreerden zich op het al of niet aanwe-
zig zijn van schaaleffecten en op de bepaling van de marginale
kosten, wat die dan ook mogen zijn.
De belangrijkste en veelal de enige variabelen die geanalyseerd
werden, waren de ziekenhuisomvang, gemeten in aantal bedden,
en de bezettingsgraad. Het nagenoeg blinde vertrouwen hierin
heeft geleid tot een aantal verwarrende en tegenstrijdige be-
vindingen met betrekking tot mogelijke schaaleffecten (Edwards
e.a., 1972). Duidelijk werd echter, dat men niet om het vraag-
stuk van een adequate benadering van de ziekenhuisoutput heen-
kon. Bij deze benadering heeft men zich in belangrijke mate
laten leiden door de beschikbare gegevens.

De in de literatuur weergegeven onderzoekresultaten met
betrekking tot het multiproduktkarakter van het ziekenhuis
kunnen als volgt worden samengevat:
1. Er zijn belangrijke outputverschillen tussen de ziekenhui-

zen te constateren. Feldstein (1967) toont dit aan door de
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grote variatiecoofficienten welke hij voor de 9 onder-
scheiden specialismen vindt (zie ook Lave e.a., 1971 en
1972a).

2. De outputverschillen blijken een belangrijke invloed te
hebben op de kosten. Feldstein (1967) kan 27,5% van de va-
riantie in de kosten per opname verklaren door all&&n re-
kening te houden met de casemixverschillen. (Op de kosten
Eer verpleegdag daarentegen is er nauwelijks enige invloed,
R2 = 0,02).
Lee and Wallace (1970) vinden een aanmerkelijk hogere ver-
klaring, namelijk 55,7% met behulp van 20 specialismen en
52,2% uitgaande van 16 diagnosegroepen voor de kosten per
verpleegdag. De door Edwards e.a. (1972) opgestelde index
voor de classificatie van de ziekenhuisdienstverlening
blijkt ongeveer 60% van de variantie in de kosten van de
de  ziekenhuizen te kunnen verklaren. Nog hogere verklaringen
vindt men bij Evans (1971), die niet alleen rekening houdt
met het diagnosepatroon, maar ook met de leeftijds- en ge-
slachtsverdeling van de pationten. Van de variantie in de
kosten per opname kan + 85% verklaard worden en van die in
de kosten per verpleegdag 1 57%.

3. Er gaat ook een belangrijke invloed uit van de outputdif-
ferentiatie op de overige verklarende variabelen, met name
op de doorstroming. (Van de variantie in de doorstroming is
bij Feldstein (1967) meer dan 30% toe te schrijven aan de
casemixvariantie).

4. De opvatting bestaat, dat de outputdifferentiatie beter is
weer te geven door de aard en complexiteitsgraad van het
pationtenbestand dan door de faciliteiten. In recente stu-
dies worden evenwel deze elementen tegelijkertijd in de
beschouwing betrokken.

5. Doorgaans wordt slechts de klinische ziekenhuisdienstverle-
ning expliciet geanalyseerd. Daarom wordt ook wel gesproken
over  casemix,  dat wil zeggen  mix  van  op name n. Betrouwbare
gegevens betreffende de polikliniek ontbreken meestal. Een
uitzondering hierop vormt het onderzoek van Shuman e.a.
(1972).

6. Opleiding en vooral research worden praktisch nooit expli-
ciet beschouwd. Hoogstens wordt een enkele dummyvariabele
of soms een continue variabele hiervoor gebruikt. Dikwijls
worden de opleidingsziekenhuizen buiten de analyse gehouden.

7. Het kwaliteitsaspect van de dienstverlening wordt nagenoeg
verwaarloosd. De huidige stand van de wetenschap laat (nog)
niet toe een kwaliteitsindicator voor het totale zieken-
huisbestel te leveren.

Wat de kortetermijn- respectievelijk langetermijn-kostencurven
hetreft, kan men, rekening houdend  met een aanpassing  voor  het
multiproduktkarakter, de gevonden resulaten als volgt samen-
vatten:
1.  Er zijn, behalve in enige Engelse studies, geen aanwijzingen

voor het bestaan van belangrijke voordelige of nadelige
schaaleffecten.

2. Voor wat betreft de marginale kosten op korte termijn ligt
• het wat moeilijker, zoals onder andere blijkt uit een twee-
tal recente geschriften waarin de literatuur wordt belicht.
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Tegenover de opvatting van Feldstein (1974a) dat deze zeer
veel lager zijn dan de gemiddelde kosten, staat de mening
van Berki (1972)  dat de marginale kosten een zeer aanzien-
lijk deel van de gemiddelde kosten uitmaken. We hebben ge-
zien dat, sprekende over de marginale kosten het belangrijk
is exact te definioren wat daaronder verstaan moet worden.
Dit slaat op de definitie van de totale kosten, de variabe-
len die worden beschouwd (opname of verpleegdag) en de con-
dities waaronder het marginale effect wordt verwezenlijkt
(bijvoorbeeld aantal bedden = constant).
Het is niet uitgesloten dat een beter begrip van de statis-
tische betrouwbaarheden van de schattingen van de marginale
kosten de standpunten dichter bijeen zou brengen.
Vooralsnog zijn er naar onze opvatting onvoldoende redenen
om  de  slogan   ' een  leeg  bed  is een kostbaar  bed' te vervangen.
Bij een analyse van de kosten per opname blijkt de door-
stroming in vele gevallen de belangrijkste kostenverklaren-
de variabele te zijn, veel belangrijker bijvoorbeeld dan de
ziekenhuisomvang. In grootte wordt deze invloed in enkele
gevallen alleen overtroffen door de casemix.

Naast de genoemde topics gaat er een toenemende aandacht uit
naar het kostenmodel als totaliteit. Men tracht met behulp van
de modellen de kostenverschillen tussen de ziekenhuizen zo
goed mogelijk te verklaren. De verklaringskracht van een aan-
tal - vooral de totale kosten betreffende - modellen is zeerhoog te noemen (R2 > 0,9) .
Het nut van de modellen wordt hier vooral gezocht in hun voor-
spelkracht en niet zozeer in de realiteit van hun veronder-
stellingen (Klarman, 1970). Het valt hierbij op, dat in toene-
mende mate sprake is van onderzoek dat voortbouwt op de re-
sultaten van eerdere onderzoekingen (zie bijvoorbeeld de stu-
dies van Lave and Lave).
Op deze wijze komt men tot een evaluatie en voorspelling vande  ziekenhuiskosten en wil men tevens  een meer rationele grond-
slag bieden voor een tariefsysteem, door niet de werkelijke,
maar de met behulp van het model berekende kosten tot uitgangs-
punt te maken.
Het inzicht in de wijze waarop kostenverschillen tussen zieken-
huizen kunnen ontstaan, is vergroot, terwijl in de latere stu-
dies ook meer aandacht besteed wordt aan de theorievorming van
de ziekenhuisproduktie.

Wanneer in het voorgaande over de verklaringskracht (R2)
gesproken is, dient deze grootheid  in het kader van de betref-
fende modelspecificatie gezien te worden. Iiet is onvolledig engevaarli jk om op basis van deze R2 alleen een oordeel te vellen
over de waarde van een bepaald model. Er zit weinig theorie
achter (Wartna, 1974, blz. 73). Draper en Smith (1966) wijzen
erop, dat zelfs een R2 = 1 bereikt kan warden, wanneer de ver-
banden aangepast worden (niet-lineariteit) en wanneer het aan-
tal opgenomen variabelen maar voldoende groot is:
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HOOFDSTUK III BENODIGDE EN BESCHIKBARE ONDERZOEKGEGEVENS

'Er wordt gezegd dat deze informatie nooit genoeg,
nooit van de juiste soort en nooit op tijd beschik-
baar is, maar ze is volstrekt onmisbaar.'
(Van Nieuwenhuizen, 1974)

III.1 INLEIDING; BENODIGDE EN BESCHIKBARE GEGEVENS

Wanneer de aard van het probleem bekend en de wijze van onder-
zoek bepaald is, lijkt het een vrij simpele zaak om te bepa-
len welke gegevens verzameld moeten worden. Toch pakt dit in
de praktijk nogal eens anders uit. Het soort benodigde infor-
matie kan wel aangegeven worden; maar hoe moeten nu de ge-
wenste gegevens exact geformuleerd worden, als de relevantie
ervan voor het onderzoek op voorhand geenszins lijkt vast te
staan? Als men te rade gaat bij de literatuur, dan stuit men
al gauw op tegenstrijdige opvattingen (zie hoofdstuk II). De
indruk bestaat, dat vaak gewoonweg gewerkt wordt met de be-
schikbare beperkt voorhanden zijnde onderzoekgegevens. Het
verschil in de onderzoekresultaten zou dan ook voor een be-
lanqrijk gedeelte niet een gevolg van een ander theoretisch
vertrekpunt of een andere onderzoekmethodiek kunnen zijn,
maar van een andere empirische uitgangspositie. Men krijgt
het vermoeden, dat in verschillende onderzoekingen een aantal
veronderstellingen onvoldoende getoetst kon worden, omdat men
te weinig aandacht kon schenken aan de gegevensverzameling,
terwijl in wezen de formulering van de probleemstelling en de
worsteling met het grondmateriaal het 'leeuwedeel' van de
analyse uitmaakt. Het is duidelijk dat de ordening van het
materiaal en de keuze van gegevens erg belangrijk is en voor
een niet onbelangrijk deel de resultaten van het onderzoek
kunnen bepalen.

Zowel de aard van de problematiek als de wijze van onder-
zoek  maakt het noodzakelijk een groot aantal gegevens van veel
ziekenhuizen te bestuderen. Getracht wordt tot een verant-
woorde keuze te komen van de uiteindelijk op te nemen varia-
belen. In Nederland bestaan er minder ziekenhuizen dan in
buitenlandse studies veelal in het onderzoek zijn betrokken.
Dit is een van de redenen waarom aan de kwaliteit van de ge-
gevens veel aandacht wordt geschonken. Immers, enerzijds kan
het beeld van de Nederlandse ziekenhuissector danig verstoord
worden door slechts enkele ziekenhuizen, die op de keper be-
schouwd, ook nauwelijks als algemeen bestempeld mogen worden.
Anderzijds dient men met een reductie van het aantal waarne-
mingen uitermate voorzichtig te zijn (eventuele uitschieters

kunnen en magen niet zomaar worden geolimineerd).
Aldus ontstond de gedachte om in ons onderzoek al het be-

schikbare onderzoekmateriaal te verzamelen  en  aan een grondige
voorbewerking te onderwerpen, alvorens meer specifieke ecoho-
metrische analyses hierop te verrichten. De gegevensverzame-
ling  is  dan ook eerder  te  ruim dan  te  eng van opzet. Het grote
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voordeel van deze benadering is, dat men al doende het gege-
vensmateriaal leert kennen en belangrijke ervaringen opdoet,
zodat de kans op onaangename verrassingen met betrekking tot
de gegevens in de analysefase zo klein mogelijk is. Men voor-
komt ook dat men later eventueel terug moet naar het grond-
materiaal, omdat wegens  een te beperkte gegevensopzet bepaalde
essentiale onderdelen ontbreken. Het nadeel van deze aanpak
is, dat de beginfase - welke overigens een langdurige kan
zijn - weinig rendement lijkt op te leveren. Men doet eigen-
lijk een diepte-investering met alle risico's daaraan verbon-
den.

Het gegevensbestand is ook als een zelfstandig geheel te
zien, dat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden.
Daartoe werd grote zorg besteed zowel aan de opbouw als aan
de omvang ervan. Hier telt utteraard slechts de relevantie
voor onze studie.

De stellige indruk bestaat, dat de kwaliteit van dit gege-
vensmateriaal een vergelijking met die van buitenlandse gege-
vens goed kan doorstaan. Dit vermoeden berust onder meer op
de gevonden samenhangen, de stabiliteit van de individuele
ziekenhuisscores, en op het feit dat de variatiecoofficient
van een bepaalde variabele over de jaren heen tamelijk con-
stant blijft. Ideaal is de situatie echter nog niet. Het on-
derzoek kan dan ook aanwijzingen geven, in welke richting een
aanvulling van de gegevens gewenst is.

In paragraaf III.2 wordt gesproken over de opzet en uit-
werking van de gegevensverzameling. Paragraaf III.3 handelt
over de te verklaren variabelen (kosten) en paragraaf III.4
over de verklarende variabelen. De opzet is de jaargang 1971
uitvoerig te belichten. De jaargangen 1965 t/m 1970 worden
slechts op de meest saillante punten bezien. Daarbij zal
blijken dat de resultaten tevens enige voorlopige conclusies
opleveren met betrekking tot de te toetsen hypothesen. De hy-
pothesevorming zal overigens in het volgende hoofdstuk expli-
ciet behandeld worden.
Voor meer uitvoerige informatie over de gegevensverzameling
kan verwezen worden naar de BKZ-rapporten, deel 1 en 2 (NZI,
1974 en 1975).

III.2 OPZET EN UITWERKING VAN DE GEGEVENSVERZAMELING

De gegevensverzameling berust op het verkrijgen van gegevens
uit een aantal informatiebronnen. Bij het vormen van het ge-
gevensbestand wilden we deze deelbestanden integraal opnemen
zonder selectie vooraf. Een uitzondering vormden gegevens
afkomstig van de Stichting Medische Registratie, waarvan
slechts bepaalde specifieke gegevens in het gegevensbestand
werden ingebracht. De deelbestanden werden gekoppeld, waar-
door in de computer een soort dossiervorming per ziekenhuis
ontstond. Met andere woorden, er werd &6n (moeder)bestand
gevormd uit de verschillende deelbestanden, dat in totaal
circa 2000 gegevens per ziekenhuis per jaar omvat. Zo is een
snelle, doeltreffende toegang tot een geautomatiseerd
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gegevensbestandl voor de te verrichten economische analyses
verzekerd.

III.2.1 Aard van de informatiebronnen en de aanwezige
informatie

1. Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI); sinds het begin der
vijftiger jaren bestaat  er een jaarenqu&te-ziekenhuizen van
de Geneeskundige Hoofdinspectie, die een groot aantal data
per ziekenhuis bevat, waaronder algemene gegevens, gegevens
met  betrekking  tot de functie  van de ziekenhuizen, te weten
de aanwezige voorzieningen/faciliteiten (nevenafdelingen)
en  opleidingen, de samenstelling  van de personeelsbezetting
en de medische staf en gegevens met betrekking tot de ca-
paciteit (bedden) en de capaciteitsbenutting (pationten-
verloop en verpleegdagen).

2. Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZI); dit instituut verza-
melt financidle gegevens door middel van een jaarenquate,
waarvan de vraagstelling sinds 1963 is gebaseerd op een
uniform rekeningschema (zie NZI, 1976). Naast gegevens be-
treffende het aantal bedden, het aantal opnamen, het aantal
verpleegdagen en de verdeling ervan over le en 2e versus3e klasse, zijn hierin gegevens opgenomen van financiole
aard, welke te onderscheiden zijn in:
a. kostengegevens: er zijn in totaal 170 kostenrubrieken,

in te delen naar: salarissen, sociale kosten, goederen
en diensten, afschrijvingen en interest,

b. opbrengstgegevens: men onderscheidt 40 opbrengstcatego-
rieon, waarvan de belangrijkste zijn de zogenaamde ver-
pleeg- en verzorgingsgelden en de vergoedingen voor het
gebruik van de nevenafdelingen (operatiekamer, r6ntgen-
afdeling, laboratorium e.d.)

Vanaf 1970 wordt door het NZI ook een aantal produktiege-
gevens in de enqu&te betrokken.

3. Stichting Medische Registratie (SMR); vanaf 1963 ontvangt
deze stichting van elke ontslagen pationt van de deelne-
mende ziekenhuizen een zogenaamd ontslagformulier, waarop
met name een hoeveelheid meer medisch gerichte informatie
wordt vastgelegd. Een ordening van deze informatie naar
het betreffende ziekenhuis vormt de basis voor opname in
ons gegevensbestand. Het betreft informatie van de pation-
ten naar (opname)specialisme, diagnose(groep), leeftijd
van de opgenomen pationten en de wijze van opname en ont-
slag. Tevens bevat het verschillende globale indicaties
omtrent de samenstelling van het functiepakket van het
ziekenhuis.

4. Enqu&te Basisonderzoek Kostenstructuur Ziekenhuizen (BKZ);
bovengenoemde informatiebronnen bevatten veel gegevens.

1 De computerverwerkingen zijn in samenwerking met het Mathematisch Centrum

te Amsterdam verricht op de computerfaciliteiten van de Stichting Acade-

misch Rekencentrum Amsterdam (SARA). Dit rekencentrum heeft de beschik-

king over een Control Data Cyber 73.26.
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Dit neemt niet weg, dat belangrijke informatie wordt ge-
mist, reden waarom in het kader van het onderhavige onder-
zoek een aparte enqu&te is uitgezonden, gericht aan alle
algemene ziekenhuizen. De vragen daarin hebben voornamelijk
betrekking op de investeringen en op de ziekenhuisfunctie,
zoals de produktie op de nevenafdelingen en de polikliniek.
De gegevens met betrekking tot de verdeling van pationten
naar specialismen vullen ten dele de overeenkomstige gege-
vens aan, die bij de Stichting Medische Registratie zijn
verkregen. Daarnaast worden via deze enquate nog enkele
belangrijke, niet bij de reeds genoemde informatiebronnen
aanwezige gegevens in het gegevensbestand opgenomen. Men
kan hier bijvoorbeeld denken aan de opname-index van een
bepaald ziekenhuis,   die het aantal opnamen  per 100 inwoners
behorende tot het verzorgingsgebied van het ziekenhuis
voorstelt, en de urbanisatiegraad van de plaats van vesti-
ging van het ziekenhuis.

De ter beschikking staande gegevens hebben dus enerzijds be-
trekking op de kosten en de personeelsbezetting, anderzijds
op de ziekenhuisfunctie, zoals de medische staf, de polikli-
niek, de aanwezigheid van en produktie op de verschillende
nevenafdelingen, de opleidingsstatus en een aantal instituut-
gebonden gegevens, waaronder het aantal bedden, de bezettings-
graad, het bouwjaar, de aard (religie) van het ziekenhuis,
het karakter (open/gesloten) en de beheervorm (overheid/par-
ticulier) van het ziekenhuis.

III.2.2 Overzicht van het aantal in het onderzoek te
betrekken ziekenhuizen

Een bijzonder aspect van deze bestandsopbouw is dat de deel-
name van de ziekenhuizen aan de afzonderlijke informatiebron-
nen niet gelijk is. Wanneer men de verschillende jaargangen
van de bestandsopbouw beziet (1965 t/m 1971) - voor deze
studie is vooral 1971 van belang -,blijkt ook de deelname per
informatiebron in de tijd te varioren (zie tabel III.1). Daar
komt nog bij dat de aan de SMR deelnemende ziekenhuizen om
toestemming gevraagd moest worden om de betreffende gegevens
in het bestand te mogen opnemen; dit maakte dat de opname van
SMR-gegevens van minder ziekenhuizen plaatsvond dan theore-
tisch mogelijk was.
Alle ziekenhuizen deden mee aan de GHI-enqu6te. Gewezen

wordt op de relatief grote respons  op de BKZ-enqu&te, die uit-
gebreid was en zich uitstrekte over een periode van vier jaar.
In de tabel is niet alleen de deelname van de ziekenhuizen
aan de verschillende informatiebronnen over de jaren bezien,
maar ook is het aantal ziekenhuizen aangegeven, dat bij twee
onderscheiden informatiebronnen aanwezig is. Op de regel NZI/
BKZ wordt bijvoorbeeld het aantal algemene ziekenhuizen gege-
ven, dat tegelijkertijd zowel bij het NZI als BKZ bekend is.

Het aantal dezelfde ziekenhuizen dat  over de gehele periode
genomen bij de onderscheiden informatiebronnen gemeenschappe-
lijk aanwezig is geweest, is niet erg groot. Gelukkigerwijs
is het gezien de aard van het onderzoek ook niet nodig zich
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Tabel III.1  Aantal deelnemende algemene ziekenhuizen per informatiebron

1965/ 1968/
jaar 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

1971 1971

totaal GHI 192 196 196 196 196 192 191

totaal NZI 123 144 143 141 161 158 164

totaal SMRt) 35 44     51     61     69     78     89

totaal BKZ      -      -      - 125 128 129 132

SMR/NZI/BKZ     -      -      -     38 55 60 77 -    35

SMR/NZI        26     39     43     53     66     79     98     14 
   46

SMR/BKZ         -      -      -     48     57     64 78 -    47

NZI/BKZ         -      -      - 99 122 120 124 -    92

1) De totale deelname bij de SMR is groter; in 1971 bijvoorbeeld 108 alge-

mene ziekenhuizen.

tot deze subset van ziekenhuizen te beperken. Het zwaartepunt

in de analyse ligt namelijk in het opstellen van 66n bepaalde

jaarstructuur, te weten voor het jaar 1971, hetgeen betekent
dat het ziekenhuis in een bepaald jaar als &&n waarneming ge-

zien kan worden (doorsnede-analyse). Wanneer wij ons tot 1971

beperken zijn de belangrijkste cijfers voor de gemeenschappe-

lijke deelname achtereenvolgens: SMR/NZI/BKZ: 77 ziekenhuizen,

SMR/NZI: 98 ziekenhuizen, NZI/BKZ: 124 ziekenhuizen.
Teneinde zoveel mogelijk aan de noodzakelijk te stellen

eisen van uniformiteit te voldoen, worden alleen die algemene

ziekenhuizen in de beschouwing betrokken, die het uniforme
rekeningschema van het NZI toepassen en van wie de gegevens

alleen betrekking hebben op het ziekenhuis. Afhankelijk van
de aard van de analyse en derhalve van de benodigde gegevens

zal de omvang van de populatie van de beschouwde ziekenhuizen

varioren. Dit om twee redenen. In de eerste plaats is, zoals
reeds aangegeven, de deelname  aan de verschillende informatie-

bronnen niet gelijk. In de tweede plaats is de respons op de
verschillende variabelen binnen 66n informatiebron niet nood-
zakelijkerwijs compleet. Dit speelt vooral een rol bij de ge-

gevens uit de BKZ-enquate, waar het aantal ziekenhuizen dat

een bepaald gegeven heeft verstrekt, nogal wisselend is.1

Voor de polikliniek bijvoorbeeld geldt dat van de 132 aan de

BKZ-enqu&te deelnemende ziekenhuizen slechts een 50-tal gege-
vens over het totaal aantal polikliniekbezoeken heeft ver-
strekt. Nog minder ziekenhuizen kunnen verdere splitsingen in

dit materiaal aanbrengen. Het is daarom van groot belang om

bij elk gegeven het aantal ziekenhuizen (=N) te vermelden , dat

in de berekeningen is opgenomen. Dit zal bij de verdere be-

spreking van de gegevens in paragraaf III.3 en III.4 ook
 ge-

beuren.
Een indicatie dat er systematisch verschil is tussen de

ziekenhuizen in de verschillende informatiebronnen, kan men

l In de tabel zijn alle ziekenhuizen die aan de BKZ-enquete hebben deel
ge-

nomen meegeteld, ongeacht het aantal ingevulde vragen en 
de wijze waarop

dit gebeurd is. Dit geeft een zekere - optimistische - vertekening van

het materiaal.
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vinden in tabel III.2. Uit deze tabel valt af te leiden , dat
wat betreft de grootte-klasse, de ziekenhuizen die zijn aan-
gesloten bij de SMR en betrokken zijn in ons onderzoek, een-
zelfde verdeling te zien geven als het totaal aantal bij de
SMR deelnemende algemene ziekenhuizen. Maar in vergelijking
met de deelname bij het NZI kan worden geconcludeerd, dat de
kleinere ziekenhuizen bij de SMR zijn ondervertegenwoordigd.
In 1971 werden in deze (89) ziekenhuizen 633.422 pationten
ontslagen, dat is 54% van het totaal aantal patidnten in de
algemene ziekenhuizen. Voorts blijkt dat ook bij de aan het
NZI deelnemende ziekenhuizen van een ondervertegenwoordiging
van de kleinere ziekenhuizen sprake is.

Tabel III.2  Ziekenhuizen naar grootte-klasse in 1971

NZI SMR SMR GHI
grootte-klasse algemene totaal algemene totaal

in bedden ziekenhuizen algemene ziekenhuizen aantal
ziekenhuizen deelnemend algemene

aan ons onderzoek ziekenhuizen

abs. % abs. % abs. % abs.    %

<150               25 15 77 7     8       32    17
150 - < 200         18      11          11      10           8 9 25    13
200 - < 300        39     24         26     24         21      24         43     23
300 - < 400 43 26       35    32       28    31       48    25
400 - < 600         25      15           18      17           16      18           27      14

*600 14     9       11    10        9 10 15    8

Totaal 164 100 108 100       89 100 190 100

III.2.3  Opbouw gegevensbestand; v66rbewerkingen

Het opgebouwde gegevensbestand bestaat dus uit vier onderdelen:
NZI-gegevens, GHI-gegevens, BKZ-enqu&tegegevens en een aantal
SMR-gegevens. Per onderdeel zijn vele werkzaamheden uitgevoerd
zoals: verponsen, inlezen, sorteren, corrigeren, transformeren,
programmeren etc. In totaal zijn ongeveer 340.000 ponskaarten
verwerkt, dat betekent meer dan 2,5 miljoen gegevens. De kop-
peling van de gegevens uit verschillende jaren heeft specifie-
ke problemen gegeven, omdat de ponskaartindelingen per bron en
per jaargang verschillend waren en ook de inhoud van bepaalde
gegevens veranderde. Daarom werd een codeboek opgesteld, waar-
in per gegeven per jaar werd aangegeven, op welke wijze dit
gegeven verwerkt moest worden, opdat uniformiteit over de jaren
en over de bronnen werd verkregen. Uitgevoerd werden zowel
correcties op (sub-)totaaltellingen als relatiecontroles,
waarbij aan relaties tussen variabelen bepaalde voorwaarden
werden opgelegd. De gang die in een aantal gevallen naar het
grondmateriaal gemaakt moest worden leerde, dat ook in dit ma-
teriaal oneffenheden voorkwamen, die gelukkigerwijs in veel
gevallen gecorrigeerd konden worden. Met name op de BKZ-enqua-
tegegevens zijn vele correcties uitgevoerd, omdat deze infor-
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matiebron voor de eerste keer verwerkt werd, terwijl de NZIT,
GHI- en SMR-gegevens uit bestaande bronnen afkomstig waren.

Met alle ziekenhuizen is daarom uitvoerig contact geweest.
In het kader van deze v66rbewerkingen (globale statistische

analyse) zijn van elke variabele het gemiddeldec(u), de stan-

daardafwijking  (c)  en de variatiecoofficient (-p) bepaald en de
frequentieverdelingen opgesteld.  Bij de frequentieverdeling per
variabele vond tevens een ordening naar het afzonderlijke zie-

kenhuis plaats Conderzoek van 'uitschieters'). Dit heeft erin

geresulteerd, dat enkele ziekenhuizen uit het gegevensbestand
zijn verwijderd vanwege hun totaal afwijkende structuur (o.a.

door de invloed van de aanwezige sanatoriumpationten), waardoor

ze voor de verdere analyse niet meer in aanmerking kwamen.
Tevens konden een aantal ziekenhuizen worden aangewezen,  die om
nadere bestudering vroegen.
De gemiddelde waarde is een ongewogen gemiddelde over alle zie-
kenhuizen, inclusief die ziekenhuizen waarvan de waarde nul is.

Als hiervan wordt afgeweken, wordt dit expliciet vermeld. Het

aantal ziekenhuizen waarvoor een bepaald gegeven wel van toe-

passing is, maar niet verstrekt kon worden, blijft hierbij
buiten beschouwing. De waarde van de variabele  is dan onbekend.

Het gemiddelde van een variabele is een belangrijke indicator,

maar een zinvolle interpretatie krijgt men pas als ook de va-

riatie rond het gemiddelde (standaardafwijking) bezien wordt.

Met behulp van de variatiecoofficient, die een dimensieloze

grootheid is, kan men de variaties in verschillende populaties

of steekproeven met elkaar vergelijken.

III.3 GEGEVENS OVER DE TE VERKLAREN VARIABELEN

In deze paragraaf wordt vooral aandacht geschonken aan de 
kos-

ten per opname  en de componenten hiervan, te weten: personeels-
kosten, afschrijvingen, rente en goederen en diensten. Als

nadere onderbouwing hiervan wordt een overzicht gegeven van

het aantal personeelsleden per categorie per 100 bedden.

III.3.1 Kosten

In het algemeen kan gesteld worden, dat de variatie tussen d
e

ziekenhuizen op de beschouwde variabelen zeer aanzienlijk is.

De variabelen die in feite object van onderzoek zijn, namelijk
de totale kosten per opname, de totale kosten per verpleegdag

en het totaal aantal personeelsleden per 100 beschikbare 
bed-

den, hebben variatiecoofficienten van respectievelijk circa

30%, 20% en 15%. Wanneer men op de afzonderlijke categorieon

let, vindt men nog veel hogere variatiecoofficienten. Da
t voor

de totale kosten een zeer hoge variatiecoafficient gevonde
n

wordt (65%) spreekt vanzelf. Hieruit kan men de conclusie
trekken, dat er sprake is van grote verschillen tussen

 de zie-

kenhuizen. Het moge duidelijk zijn, dat hoe meer variatie er

bestaat in de kosten tussen de ziekenhuizen, het des te
 be-

tvoor een vergelijkend onderzoek naar de opgave van het aantal bedden,

verpleegdagen en opnamen, zie NZI-publikatie, mei 1974.
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langrijker  is, deze variatie nader te analyseren. De gemiddelde
kosten per opname van de 164 in de berekening opgenomen alge-
mene ziekenhuizen bedroegen in 1971 f 1.709,14.
In tabel III.3 zijn de totale kosten per opname weergegeven
met een onderverdeling naar de kostensoorten.

Tabel III.3  De gemiddelde kosten per opname in 1971

variatie-
omschrijving gemiddelde coafficient       N

in %

1. salarissen 755,94 31,6 164
2. sociale kosten 287,51 43,6 164
3. afschrijvingen

(incl. vernieuwingsreserve) 130,54 55,9 164
4. interest 140,22 95,9 164
5. goederen en dienstenl) 394,93 38,9 164
6. totale kosten per opname 1.709,14 34,2 164
7. kosten per opname

(excl. medische staf e.d.) 1.666,84 32,6 159

Bron: NZI
1)
Hieronder zijn begrepen de kosten van voedingsmiddelen en medische midde-
len, huishoudelijke kosten, algemene kosten, onderhoudskosten, energie-
kosten en doorberekende kosten.

De salarissen en sociale kosten bedragen 61% van de totale
tosten per opname. De variatiecoofficient van de totale kosten
per opname is 34,2%. Uit analytisch oogpunt is het beter uit
te gaan van de variatie in de kosten per opname exclusief ver-
goedingen voor personeel dat niet in loondienst is en kosten
van de medische staf zoals artsen-specialist, overige artsenen overige functionarissen medische staf.1 Deze laatste kosten
(gemiddeld f 43,30) hangen sterk samen met de tariefstructuur
van het ziekenhuis (arts-in of arts-out) en hebben met de
'zuivere' ziekenhuiskosten niet veel te maken. De gemiddelde
kosten per opname exclusief medische staf e.d. zijn f 1.666,84.
De variatiecoofficient bedraagt 32,6%. De frequentieverdeling
van ziekenhuizen is voor deze kosten per opname enigszins
scheef (zie figuur III.1). De kosten lopen uiteen van minder
dan f 1.000 tot meer dan f 4.500 per opname. De gemiddelde
kosten per opname van de laagste 10 ziekenhuizen zijn gelijk
aan f 1.052,11 en van de hoogste 10 ziekenhuizen gelijk aan
f 3.442,36. Van 69,4% van de ziekenhuizen liggen de kosten per
opname tussen f 1.128,08 en f 1.913,99.
Ter vergelijking wordt verwezen naar Feldstein (1967). Hij
vond voor de 177 in zijn onderzoek betrokken algemene zieken-
huizen een variatiecoofficient van 25,2%. Dus een iets klei-
nere variatie dan in de Nederlandse ziekenhuissector.

Opgemerkt wordt, dat deze kosten niet gelijk zijn aan het honorarium van

de specialisten. Het met deze posten samenhangende deel in de sociale
kosten kon overigens niet uit de opstelling verwijderd worden.
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Fig. 111.1 Histogram van de kosten per opname

Kostensoorten
Wanneer men de variaties in de kostensoorten beziet, blijkt
dat de variatie in de salarissen per opname en in iets mindere
mate in de goederen en diensten ongeveer dezelfde is als in de
totale kosten per opname. De hogere variatie in de sociale
kosten kan worden verklaard uit het verschil tussen overheids-
ziekenhuizen (15% van het totaal aantal algemene ziekenhuizen)
en particuliere ziekenhuizen (85%), o.a. vanwege AOW-premie.
Dat de variatie in de afschrijvingen en vernieuwingsreserve
(55,9%) en in de interest (95,9%) veel hoger is dan in de kos-
ten per opname, vindt zijn oorzaak in het bouwjaar en de daar-
mee samenhangende investeringen per bed. Opvallend is echter
de veel grotere variatie in de interest in vergelijking met
die in de afschrijvingen en vernieuwingsreserve. Mogelijke
verklaringen hiervoor kunnen zijn:
1. de wijze van financiering; de nieuwe investeringen worden

vrijwel in totaliteit gefinancierd met vreemd vermogen. In
vroegere jaren was het eigen vermogen een belangrijker fi-
nancieringsbron. Hierop wordt geen rente doorberekend.

2. het rentepercentage; in de loop van de tijd is het rente-
percentage sterk toegenomen.

III.3.2 Salariskosten en personeelsbezetting

In tabel III.4 zijn de salariskosten per opname van de diverse
personeelscategorieon weergegeven. In tabel III.5 is, onder-
verdeeld naar personeelscategorieon, het aantal personeelsle-
den per 100 bedden weergegeven. In totaal zijn er gemiddeld
130 personeelsleden per 100 bedden. Ongeveer de helft hiervan
is verplegend personeel, namelijk 67 personeelsleden per 100
bedden (inclusief de verplegenden op de niet-verpleegafdelin-
gen, polikliniek e.d.). Uitgedrukt per personeelslid betekent
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dit dat hij of zij de zorg heeft voor 1,49 bed (dit komt over-
een met 1,35 bezet bed, uitgaande van een bezettingsgraad van
90,3% in 1971). De variatie in de personeelsbezetting wijkt af
van die in de salariskosten. Oorzaken hiervoor kunnen zijn de   '
samenstelling van het personeelsbestand (verschillen in salaris-
niveau tussen categorieon), verschillen in salarisniveau
per categorie (vooral binnen huishoudelijk personeel, directie
en administratief personeel), leeftijdsopbouw van het perso-
neel alsmede het feit dat de in 1971 in de ziekenhuizen werk-
zame religieuzen soms een andere honorering kenden.

Tabel III.4  De gemiddelde salariskosten per opname in 1971 (N=164)

variatie-
omschrijving gemiddelde co6fficient

in %

1. directie en administratief personeel 65,21 32,1
2. huishoudelijk personeel 113,72 34,7
3. technisch en agrarisch personeel 26,38 42,6
4. overig niet-medisch personeel 39,07 51,9
5. verplegend personeel (totaal) 394,07 25,7

6. gediplomeerd 209,94 28,9
7. leerling 136,93 38,4
8. overig 47,21 90,8

9. paramedisch personeel 74,05 41,1
1)

10. overig paramedisch personee12) 12,29 104,8
11. medische staf 34,44 193,1
12. totaal salarissen 755,94 31,6
13. totaal salarissen excl. medische staf 721,50 26,7

Bron: NZI
1) Hieronder valt apotheek- en laboratoriumpersoneel, radiologisch en

therapeutisch personeel.
2)Hieronder vallen onder meer orthopedisten, logopedisten, operatie-

assistenten, EEG-personeel.

Tabel  III. 5 De gemiddelde personeelsbezetting  per 100 bedden in 1971  (N=164)
variatie-

personeelscategorie gemiddelde co6fficient
in %

1. directie en administratief personeel 9,11 34,4
2. huishoudelijk personeel 25,29 18,1
3. technisch en agrarisch personeel 3,58 35,4
4. overig niet-medisch personeel 7,25 39,7
5. verplegend personeel (totaal) 67,05 15,8

6. gediplomeerd 25,21 20,9
7. leerling 35,89 28,7
8. overig 5,95 83,4

9. paramedisch personeel 12,05 36,6
10. overig paramedisch personeel 2,55 84,0
11. medische staf 2,60 131,8
12. totale personeel 129,48 15,4
13. totale personeel excl. medische staf 126,78 14,5

Bron: GHI, NZI
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III.3.3 Kosten en personeelsbezetting; ontwikkeling in de tijd

Om de grootheden uit de vorige paragraaf meer reliof te geven,
wordt in deze paragraaf voor enkele gegevens de ontwikkeling
in de tijd besproken. Slechts de meest saillante punten zullen
belicht worden. Afhankelijk van het soort gegeven, zal de pe-
riode 1965 t/m 1971 dan wel 1968 t/m 1971 beschouwd worden.
Tabel III.1 laat zien, dat het aantal beschouwde ziekenhuizen
in de eerdere jaren kleiner is dan in de latere jaren. Hieraan
kan wat de BKZ-enquate betreft, worden toegevoegd, dat de res-
pons op de meer gedetailleerde gegevens sterker terugloopt dan
in deze tabel is weergegeven.

In de periode 1965 t/m 1971 blijken de gemiddelde totale
kosten en de gemiddelde kosten per opname toe te nemen met
175% respectievelijk 137%. Dit betekent een gemiddelde jaar-
lijkse stijging van 18,4% respectievelijk 15,5%. De stijging
neemt in de beschouwde periode toe. Voor de gemiddelde kosten
per opname is de stijging in de periode 1965 t/m 1968 gemid-
deld per jaar 15,0% en in de periode 1969 t/m 1971 17,3%.
Interessant is het de kosten per opname te vergelijken met de
kosten per verpleegdag. Uit de NZI-financiole statistiek 1971
kunnen we de volgende stijgingspercentages voor de kosten per
verpleegdag afleiden: voor de periode 1965 t/m 1971 17,4%, voor
1965 t/m 1968 16,2%, voor 1969 t/m 1971 20,1%. Dus ook bij de
kosten per verpleegdag zien we dat de stijging toeneemt. Het
stijgingsniveau van de kosten per verpleegdag ligt hoger dan
dat van de kosten per opname. Over de gehele periode 1965 t/m
1971 ligt de stijgingsvoet van de kosten per verpleegdag onge-
veer 2% boven die van de kosten per opname. Dit verschil ont-
staat doordat het aantal opnamen sterker toeneemt dan het aan-
tal verpleegdagen. Bij enkele ziekenhuizen is er zelfs een af-
name  van het aantal verpleegdagen, veroorzaakt  door een kortere
verpleegduur. Bij deze dalende verpleegduur neemt in het alge-
meen gesproken echter het aantal verrichtingen per 100 opnamen
toe.

Een belangrijk onderdeel van de kosten vormen de salaris-
kosten. Ten aanzien van de ontwikkeling daarvan kan worden op-
gemerkt, dat de salarissen (118%) minder sterk en de sociale
kosten (251%) veel sterker zijn gestegen dan de gemiddelde
kosten (137%). Als men de ontwikkeling van de salariskosten
per opname van de diverse personeelscategorieon nagaat, worden
de grootste stijgingen aangetroffen bij de categorieon overig
verplegend personeel (199%), paramedisch (145%) en overig pa-
ramedisch personeel (322%). Hetzelfde geldt voor de gemiddelde
personeelsbezetting. Gegevens voor de personeelsbezetting zijn
slechts beschikbaar voor de periode 1968 t/m 1971. Het totale
aantal personeelsleden per 100 bedden neemt in deze periode
toe met ruim 10% (d.i. 3,3% per jaar). Naast een stijging van
de prijs (salarisniveau) is er dus ook een volumestijging waar
te nemen.1 De enige uitzondering hierop vormt de categorie ge-

1Voor een berekening van het aandeel van de prijscomponent en de volumecom-

ponent in de kostenstijging zie Van Montfort en Spaan (1976), die voor wat

betreft de personeelsbezetting onderscheid maken tussen intensivering

(meer personeelsleden per bed) en uitbreiding (meer bedden).
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diplomeerd verplegend personeel (0%), terwijl het huishoude-
lijk personeel (2%) nauwelijks in kwantiteit is toegenomen.

De kostensoort goederen en diensten (112%) stijgt minder
snel dan de gemiddelde kosten per opname voor de periode 1965
t/m 1971. De interest (245%) vertoont een veel sterkere toena-
me; de afschrijvingen (99%) daarentegen een minder sterke. Bij
de investeringen per bed doet zich in de periode van 1968 t/m
1971 de grootste stijging voor bij de medische inventarissen
(71%). De gemiddelde totale gecumuleerde investeringen per bed
van alle aan de BKZ-enquate deelnemende ziekenhuizen zijn in
de jaren 1968 t/m 1971 toegenomen met 41%. In absolute bedra-
gen uitgedrukt zijn de gemiddelde investeringen per bed van
1968 t/m 1971 met ongeveer f 20.000 toegenomen tot ongeveer
f 70.000. Bijna de helft van de algemene ziekenhuizen dateert
van v66r 1945. Dit betekent dat de renovatie en/of nieuwbouw
belangrijk zal blijven. De investeringen per bed zijn in een
nieuw ziekenhuis ongeveer 3x zo hoog als het gemiddeld gein-
vesteerd bedrag per bed in het gemiddelde ziekenhuis. Het zal
duidelijk zijn, dat bij het huidige afschrijvingsbeleid, dat
gebaseerd is op de historische kostprijs, de oude ziekenhuizen
dan op lagere afschrijvingskosten per opname komen dan nieuw-
gebouwde ziekenhuizen.

Wanneer men de cijfers van de kosten per opname, personeels-
bezetting en investeringen met elkaar vergelijkt, blijkt ten-
slotte dat het stijgingstempo van de kosten per opname iets
groter  is  dan dat van de investeringen  per  bed  en veel groter
dan de toename van de personeelsbezetting per 100 bedden.

III.4 GEGEVENS OVER DE VERKLARENDE VARIABELEN

Uit de vorige paragraaf blijkt, dat de variatie in met name de
kosten per opname aanzienlijk is. Een belangrijke vraag is nu
waardoor die variatie wordt veroorzaakt. Over een aantal fac-
toren die hierop van invloed zijn, worden in deze paragraaf
gegevens verzameld. Begonnen wordt met een aantal instituut-
gebonden kenmerken van het ziekenhuis, te weten capaciteit,
capaciteitsbenutting en enkele overige instituutgebonden ken-
merken (paragraaf III.4.1). Daarna wordt aandacht geschonken
aan gegevens betreffende de ziekenhuisfunctie, in het bijzon-
der over de kliniek (verpleegafdelingen), polikliniek en neven-
afdelingen. Paragraaf III.4.2 is gericht op de aard van het
klinisch pationtenbestand, paragraaf III.4.4 op de polikliniek,
terwijl in paragraaf III.4.3 de medische staf en nevenafdelin-
gen (infrastructuur) van het ziekenhuis worden behandeld.
In tegenstelling tot de nevenafdelingen, die direct op de pa-tiant gericht zijn, leveren de civiele afdelingen en de algemeen-
ondersteunende afdelingen (hulpafdelingen) in hoofdzaak slechts
indirect diensten. Voor een beschrijving van de ziekenhuis-
functie zijn zij minder relevant en ze zullen derhalve in deze
paragraaf niet expliciet behandeld worden. In paragraaf III.4.3
worden voorts enkele gegevens gepresenteerd over opleidingen
en onderwijs. Over de researchfunctie zijn weinig kwantitatie-
ve gegevens voorhanden. De tijdsontwikkeling in enkele groot-
heden wordt bezien in paragraaf III.4.5.
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III.4.1 Capaciteit, capaciteitsbenutting en overige kenmerken

Het gemiddeld aantal beddent van de beschouwde algemene zie-
kenhuizen is 321 en het gemiddeld aantal opnamen is 6.354 (zie
tabel III.6). De variatiecoofficienten zijn zeer hoog en vrij-
wel gelijk aan elkaar. Er bestaat een zeer nauw verband tussen
beide grootheden (zie ook NZI, 1973). Andere capaciteitsgege-
vens zijn te vinden bij de beschrijving van de ziekenhuisfunc-
tie. De doorstroming is gelijk  aan  20,1, dat wil zeggen, dat het
gemiddeld aantal pationten per beschikbaar bed per jaar 20 is.
De variatiecoofficient hierop is ongeveer gelijk aan die van
de gemiddelde verpleegduur. De gemiddelde bezettingsgraad is
90,3%, met een lage variatie. Het percentage le en 2e klasse-
verpleegdagen is 11, met een hoge variatie van 66,2%.

Tabel III.6  Capaciteit en capaciteitsbenutting in 1971 (N=164)

variatie-

omschrijving gemiddelde codfficient
in %

1. bedden 321 53,6
2. opnamen 53,06.354
3. verpleegduur 16,9 17,4
4. doorstroming 20,1 17,0
5. s le en 2e klasseverpleegdagen                  11             66,2
6. bezettingsgraad in % 90,3 6,7
7. verpleegdagen 106.294 54,2

Bron: NZI

Wat de beheervorm van de Nederlandse ziekenliuizen betreft
geldt, dat 84,8% in particulier beheer, 10,6% in gemeentelijk
beheer en 1,0% in beheer van de rijksoverheid is, terwijl er
in 3,5% van de ziekenhuizen sprake is van een of andere meng-
vorm. Verder is onderscheid te maken naar het karakter van de
ziekenhuizen in open en gesloten ziekenhuizen. In gesloten
ziekenhuizen mag alleen de aan het ziekenhuis verbonden spe-
cialist pationten opnemen. In 1971 is 70% van de ziekenhuizen
gesloten, 30% is geheel of gedeeltelijk open voor ziekenfonds
en/of particuliere pationten. Van de algemene ziekenhuizen
heeft 68,2% een confessioneel karakter (45,5% Rooms-Katholiek
en 22,7% Protestant-Christelijk).

III.4.2  Aard klinisch pati6ntenbestand

Pationtenbestand; verdeling naar specialisme
Ten aanzien van een benadering van de ziekenhuisfunctie wordt
van belang geacht de pati nten c.q. de verpleegduur naar spe-
cialisme en diagnose te verdelen. Hiervoor zijn de SMR-gegevens

1 Er kunnen verschillen optreden tussen de bedden zoals die in de 'erkenning'

zijn aangegeven en de de facto aanwezige bedden. In onze studie wordt met
dit laatste begrip gewerkt, aangezien dit ten aanzien van de exploitatie
het meest relevant is.
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van belang. Voorzover bedoelde gegevens niet beschikbaar zijn,
is getracht deze aan te vullen uit de BKZ-enquOte. De totale
gemiddelde verpleegduur van een ziekenhuis wordt berekend op
basis van het aantal opnamen en verpleegdagen zoals opgenomen
in de NZI-financiole statistiek. Allereerst willen wij nu aan-
dacht schenken aan de specialismenverdeling (tabel III.7).

Tabel III.7  De verdeling van de opnamen en gemiddelde verpleegduur per
specialisme in 1971

gemiddeldegemiddelde fracties
verpleegduurvan de opnamen

per specialismespecialisme
(indeling conform SMR)

var.- var.-
gemid- gemid-co6ff. N co&ff. Nl)
delde delde

in % in %

1. inwendige geneeskunde 16,2 34,0 118 26,3 19,1 117
2. cardiologie 1,4 155,1 120 23,7 22,0 50
3. longziekten + tbc 1,1 159,9 122 25,3 24,6    52
4. reumatologie 0,1 321,7 123 63,5 46,3    24
5. allergische ziekten 0,1 1069,0 124 20,5 91,7     2
6. maag-, darm- en stof-

wisselingsziekten 0,1 538,2 123 30,7 23,9     8
7. subtotaal 1 t/m 6 19,2 28,0 123 25,8 19,1 123

8. chirurgie 23,6 25,3 121 16,7 16,6 121
9. urologie 1,7 134,5 124 17,4 23,3    53

10. orthopedie 2,8 102,8 123 21,0 28,9 84
11. subtotaal 8 t/m 10 28,2 20,3 122 17,1 15,9 122

12. neuro-chirurgie 0,3 313,4 125 23,8 30,4    17
13. plastische chirurgie 0,6 208,2 124 11,7 19,3    30
14. mondheelkunde 0,2 256,6 125 6,8    48,8    27

15. verloskunde+gynaecologie 20,1 33,4 117 11,4 18,1 117
16. huisarts 1,0 173,1 109 8,3 49,4    59
17. vroedvrouw 1,1 191,3 112 8,2 33,5 42
18. subtotaal 15 t/m 17 23,4 30,4 122 10,9 17,5 120

19. kindergeneeskunde 6,1 48,7 123 23,1 20,3 117
20. zenuw-/zielsziekten 5,3 66,2 123 30,8 27,9 111
21. dermatologie 0,9 90,7 124 32,8 42,7 101

22. keel-, neus- en
oorheelkunde 14,1 48,5 124 5,0 49,6 123

23. oogheelkunde 1,8 83,4 124 12,0 29,5 114
24. overige 0,3 424,4 125 32,6 186,1    26
25. totaal 100,0 - 125 16,6 15,6 124

Bron: SMR, BKZ
1)In dit aantal ziekenhuizen zijn de ziekenhuizen, waarin dit specialisme

niet  voorkomt of minder  dan 10 patienten heeft, buiten beschouwing gelaten.

Kolom 1 geeft de gemiddelde samenstelling van het pationtenbe-
stand aan. Men kan dit aldus interpreteren, dat van de 100 op-
namen in het gemiddelde ziekenhuis, er bij benadering 16 tot
de inwendige geneeskunde behoren, 24 tot de algemene chirurgie,
20 tot de verloskunde en gynaecologie en 14 tot de keel-, neus-
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en oorheelkunde. Enkele specialismen waarvoor relatief weinig
pationten worden opgenomen, zijn bijvoorbeeld reumatologie,
allergische ziekten, maag-, darm- en stofwisselingsziekten,
neurochirurgie en mondheelkunde. De variatie op deze minder
frequent voorkomende specialismen is aanzienlijk groter.
De gemiddelde verpleegduur per specialisme is in kolom 4 weerge-
geven. Hieruit blijkt, dat de gemiddelde verpleegduur van spe-
cialisme tot specialisme sterk uiteenloopt. De totale gemid-
delde verpleegduur van de aan het onderzoek deelnemende zie-
kenhuizen (N=124) is berekend op 16,6 dagen.
Het gegevensmateriaal laat toe het opnamepatroon en de
verpleegduur te bezien voor de particuliere en ziekenfondspa-
tionten afzonderlijk. Van het totaal aantal opgenomen pation-
ten zijn er gemiddeld 27,2% particulier verzekerd (variatie-
coofficient 41,5), terwijl het aantal particuliere verpleeg-
dagen gemiddeld 24,6% uitmaakt van het totaal (variatiecoof-
ficient 44,4). Bekend is dat er verhoudingsgewijs meer zieken-
fondspationten worden opgenomen en dat de verpleegduur van de
ziekenfondspationt aanmerkelijk langer is dan die van de par-
ticuliere pationt (Fokkens, 1974 en 1975). Voor de particu-
liere pationten is de gemiddelde verpleegduur 15,1 en voor de
ziekenfondspationten 17,4 dagen, bij een totale gemiddelde
verpleegduur van 16,6 dagen. Er is dus sprake van een verschil
van 2,3 dagen in de verpleegduur van ziekenfonds- en particu-
liere pationten. Deze verschillen komen voor in de meeste spe-
cialismen, zij het in ongelijk mate.

Pationtenbestand; algemene gegevens en diagnosever-
deling
Enige algemene pationtengegevens zijn bijeengebracht in tabel
III.8.

Tabel III.8  Algemene pationtengegevens per ziekenhuis in 1971 (N=89)

variatie-

gemiddelde coofficient
in %

% in ziekenhuis geborenen 6,8 55,0
% 0-jarigen 2,4 69,2
9  1 - 14 jaar 19,2 59,5
% 15 - 44 jaar 36,1 52,1
% 45 - 64 jaar 20,2 54,9

% 65 jaar en ouder 15,3 48,7

% spoedpatidnten 34,7 28,4
0 ambulancepati6nten 14,8 36,3

8 ontslagen naar huis 94,8 1,8

% ontslagen naar verpleeginrichting 0,9 102,9

% ontslagen naar med.therapeut.inr. 0,8 81,5
% overleden pati6nten 3,5 27,6

% medebehandeling en overdracht 16,6 43,0

9 verkeersongevallen 2,3 60,1

% overige ongevallen 5,1 32,7

Bron: SMR
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Zo blijkt de leeftijdssamenstelling van het pationtenbestand
tussen de ziekenhuizen aanzienlijk te verschillen. Dit heeft
een invloed op de gemiddelde verpleegduur omdat de verpleeg-
duur per leeftijdscategorie varieert (tabel III.9). De gemid-
delde verpleegduur van de categorie '65 jaar en ouder' (28 da-
gen) en van de 0-jarigen (23 dagen) is het langst.

Tabel III.9  Verpleegduur per leeftijdscategorie 1971 (N=125)

leeftijdscategorie verpleegduur

geborenen in ziekenhuis                  12
0-jarigen 23
1 - 14 jaar                              12
15 - 44 jaar                             14
45 - 64 jaar                             21
65 jaar en ouder                         28

Bron: SMR-pool

Wat de wijze van ontslag betreft, blijkt dat 94,8% van de
633.422 in deze berekening opgenomen pationten naar huis gaat.
De betreffende variatiecoofficient is laag. Grote variatiestreden daarentegen op bij de andere variabelen. Transfers naar
verpleeghuizen of medisch-therapeutische inrichtingen komenin 1971 relatief weinig voor. De grote variatie op 'ontslagen
naar verpleeginrichting' hangt waarschijnlijk samen met de on-
gelijke regionale verdeling van de verpleeghuisbedden in 1971,
die sedertdien nog een belangrijke uitbreiding kenden.
Het gemiddelde percentage spoedpatidnten is meer dan 2x zohoog als het percentage ambulancepationten. Dat wil zeggen dat
niet elke spoedpatidnt per ambulance naar het ziekenhuis ge-
bracht wordt. Gemiddeld genomen vindt bij ongeveer 17% van de
pationten medebehandeling en overdracht plaats. De variatie
hierop is erg hoog. De gegevens met betrekking tot spoedopna-
men, ambulancepationten, medebehandeling en overdracht hebben
echter een geringere hardheid dan de overige gegevens. Dit
hangt samen met een minder eenduidige definitie respectieve-
lijk een subjectieve toepassing van deze begrippen in deindividuele ziekenhuizen.

Behalve een indeling in specialismen zijn ook diagnosecij-
fers beschikbaar (tabel III.10). In hoeverre deze indeling ho-
mogenere groepen bevat en voor een kostenstudie betere uit-
gangspunten levert, zal in ons onderzoek nog ter sprake komen.Er zijn circa 850 hoofddiagnosen. Hier wordt volstaan met 45
diagnosegroepen, waarin steeds een aantal diagnosen zijn sa-mengenomen. De diagnosegroepen 44 en 45 zijn aanvullend enhoren eigenlijk in een andere classificatie thuis. In + 5% van
de gevallen vindt geen of onvoldoende diagnosestelling plaats(diagnosegroep 40). In vergelijking met die van de specialis-men zijn de variatiecoofficienten van de diagnosegroepen door-
gaans lager. De 45 diagnosegroepen kunnen op hun beurt weergegroepeerd worden naar 17 zogenaamde H-ICDA-hoofdstukken
(SMR, 1969), welke we in het vervolg hoofdgroepen zullen noe-men. Een snel inzicht in de tabel wordt verkregen door te
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Tabel III.10  Classificatie van ziekten en diagnosegroepen in 1971 (N=89)1)

rangnr.
rangnr. verpl.-

ICDA gem.opname opname variatie- gem
hoofd- in t v.d. (hoogste coaffi-

    1.-      ste
groep

diagnosegroep tot.Opname waarde cient waarde
- 1) = 1)

I   infectieziekten en parasitaire
ziekten

1. infect. aandoenlngen 1,6        25 38,8 23,6     35
II   neoplasmata

2. maligne neoplasmata 4,1 6 45,5 28,3     40
3. benigne neoplasmata 2,6        14 34,0 13,4     18

III endocriene-, voedings- en
stofwisselingsziekten

4. diabetes 1,2        33 87,3 23,2     33
5. overigeendocriene aandoen.    0,7        37 85,1 21,7     26
6. avitamineuze stofw.ziekten    0,3        41 54,8 30,0     42

IV ziekten van bloed en bloed-
bereidende organen

7. haematologische aandoeningen  0,6        38 39,5 22,5     30
V   psychische stoornissen

8. psychiatrie 2,2        19 102,0 38.7     44
VI ziekten van zenuwstelsel en

zintuigen
9. neurologie 1,2        33 52,7 44,0     45
10. oogziekten 1,6        25 88,2 13,1     17
11. oorziekten 1,6        25 83,2 9,5      7

VII ziekten van de tractus circula-
torius

12. hypertensie 0,5        39 48,6 23,4     34
13. acuut myocard infarct 1,7 22 38,4 27,5     39
14. overige hartziekten 2,6        14 41,7 23,1 32

15. vaataandoeningen centraal
zenuwstelsel 1,0        36 46,8 25,3 37

16. overige vaatziekten 2,7        13 67,0 19,5     25
VIII ziekten van de tractus resptra-

torlus
17. infect. bovenste luchtwegen 1,3        31 249,3 7,0      4
18. tonsillen, adenoIden 8,8 1 64,1 3,3      1
19. pneumonie, bronchitis 2,3 17 70,2 22,1     27
20. overige tract. respiratorius  2,2        19 53,7 10,4     11

IX ziekten van de tractus digestivus
21. gebltsaandoeningen 0,2        43 203,1 5,2      2
22. mond, tang, kaak 0,2        44 64,3 10,0      9
23. oesophagus, maag, duodenum 1,7        22 38,2 25,6     38
24. appendicitis 2,5        12 55,0 12,0     15
25. butkbreuken 3,1        10 24,3 12,2     16
26. darm, peritoneum 1,4        30 33,3 22,7      31
27. lever, galblaas, pancreas     2,3        17 26,7 24,5     36

X   ziekten van de tractus urogenitalli
28. urogenitaal 3,6 7 35,0 17,2     22
29. mamma 0,5        39 73,5 7,4      5
30. vrouwelijk genitaal 4,6 4 40,8 10,6     12

XI bevallingen en complicaties van
awangerschap en puerperium

31. complicaties zwangerschap     1,3        31 81,4 14,2     20
32. abortus, partus immaturus     1,5        28 64,6 5,9      3
33. partus zonder complicaties 3,5 8 62,9 9,3      6
34. partus met complicaties 3,0        11 48,3 10,9     13
35. complicaties puerperium 0,2 45 61,8 9,5      7

XII zlekten van huid en subcutis
36. huidzlekton 1,9        21 51,3 22,3     29

XIII zlektrn van spieren, beenderen
on bindweefsel

37. been- en spierletsels 4,6 4 39,9 22,1      27
XIV congenitale afwijkingen

38. congenitale afwijkingen 1,5        28 54,5 18,1     24
XV bepaalde ziekten van pasgeborenen

39. zuigelingenziekten 0,3 41 76,3 29,3     41
XVI symptomen en onvolledig omschreven

ziektebeeldon
40. symptomen 5,2 3 36,7 16,8     21

XVIT ongevalsletsels un ongewenste
gevolgen

41. fracturen 3,0        11 30,9 32,9     43
42. andere trauma 3,5 8 44.0 17,4     23
43. ongewenste gevolgen 1,1        35 44,3 13,6     19

Y   aanvullonde classificatie
44. 1,ijzondere opnamen 1,7        22 51,8 10,2     10
45. in ziekentltits geboren 6,8 2 37,2 11,8     14

Bron: SMR

1)zie ook: SMR, 1969; CBS, 1974b; Ekker, 1974a.
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kijken naar de rangnummers. Dit geldt ook voor de onderschei-
den verpleegduren, die ontleend zijn aan de SMR-poolgegevens
van 1971. De 10 meest frequent voorkomende diagnosegroepen,
die al meer dan 50% van de opnamen omvatten, zijn achtereen-
volgens: 'tonsillen, adenoiden' (8,8%), 'in ziekenhuis gebore-nen' (6,8%), 'symptomen' (5,2%), 'vrouwelijk genitaal' (4,6%),
'been- en spierletsel'  (4,6%), 'maligne neoplasmata' (4,1%),'urogenitaal' (3,6%), 'andere traumata' (3,5%), 'partus zonder
complicaties' (3,5%) en 'buikbreuken' (3,1%). Deze meest fre-
quente diagnosegroepen laten de laagste variatiecoofficienten
zien. Deze variatiecoofficienten zijn niettemin hoog. Dat een
aggregatie naar de 17 ICDA-hoofdgroepen geen waarborg is voor
een homogene indeling, blijkt uit de verpleegduren van de
daarin opgenomen diagnosegroepen.

Door de SMR worden per ziekenhuis enkele indices berekend,
die betrekking hebben op de frequentie van voorkomen van spe-
cialismen, diagnosen en operaties in een bepaald ziekenhuis invergeli jking met de landeli jke pool (Van Gemert,  1973). Van bijvoor-beeld elke diagnose wordt in termen van het aantal ontslagenpationten de frequentie berekend. Op basis van de verhouding
van deze frequenties wordt aan elke diagnose een gewicht ofrangorde toegekend in die zin, dat de diagnose met de laagste
frequentie de hoogste rangorde krijgt. Op basis hiervan bere-
kent men de gemiddelde rangorde van een pationt in de lande-
lijke pool. Daarna wordt voor een bepaald ziekenhuis op basis
van de frequenties van de diagnosen en op basis van de hierbo-
ven bepaalde gewichten, het gemiddelde gewicht van de pation-
ten in dat ziekenhuis bepaald. Om nu dit getal direct te kun-
nen interpreteren in het licht van de landelijke pool, wordtdit getal gedeeld door het gemiddelde gewicht van de pationt
in de landelijke pool. Men verkrijgt aldus de diagnose-sprei-
dingsindex van het ziekenhuis. Op dezelfde wijze worden de
specialismen-spreidingsindex en de operatie-spreidingsindex
berekend (tabel III.11).

Tabel III.11 Enkele ziekenhuisindices in 1971 (N=89)

variatie-
gemiddelde co6fficient

in %

specialismen-spreidingsindex 97,6 9,5
diagnose-spreidingsindex 98,3 8,7
operatie-spreidingsindex 100,7 12,6
klinische opnamedruk 99,5 5,6
verwachte verpleegduur 17,4 10,3
Bron: SMR

In het kort kan de volgende betekenis aan de indices worden
toegekend:
- specialismen-spreidingsindex

Naarmate de deelspecialismen sterker vertegenwoordigd zijn
in het ziekenhuis, zal deze index een hogere waarde hebben.Zijn alleen de basisspecialismen aanwezig, dan is de index
laag.
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- diagnose-spreidingsindex
Bij een hogere waarde van deze index komen de meer zeldzame
diagnosen relatief veel voor.

- operatie-spreidingsindex
Deze index geeft een indicatie over de mate van voorkomen
van de belangrijkste operaties. Worden er veel zeldzame
operaties verricht, dan krijgt deze index een hoge waarde.

- klinische opnamedruk
De klinische opnamedruk is een index voor de mate waarin op
het ziekenhuis een beroep wordt gedaan. Dit hangt samen met
de relatie tussen het aantal bedden per 1000 inwoners en het
aantal opnamen per 1000 inwoners (Fokkens, 1969; zie ook
paragraaf II.4.3). Dit verband heeft invloed op het morbi-
diteitspatroon van de opgenomen patianten. Hoe lager de
klinische opnamedruk, hoe meer opnamen van bepaalde diagno-
sen plaatsvinden. Een hoge index betekent een grote druk
van opnamen, hetgeen noopt tot een 'selectief' opnamebeleid
(ander morbiditeitspatroon). Dit komt bijvoorbeeld voor bij
een groeiende bevolking of een inkrimpende beddencapaciteit.

- gemiddelde verwachte verpleegduur
Deze wordt gedefinieerd als: 'de verpleegduur, die men zou
verwachten, uitgaande van de veronderstelling, dat de ver-
pleegduur van elke pationt in het ziekenhuis zou overeen-
stemmen met die van overeenkomstige pationten in het totale
landelijke materiaal'. Daartoe wordt door de SMR dit lande-
lijk materiaal ingedeeld in ruim 20.000 groepen, rekening
houdend met de hoofddiagnose en leeftijd van de pationt,
alsmede met het feit of er al of niet nevendiagnosen zijn
gesteld, respectievelijk operaties hebben plaatsgevonden.
Vervolgens wordt de verwachte verpleegduur voor alle pa-
tionten tezamen in het ziekenhuis berekend; dat is de ge-
middelde verwachte verpleegduur van het ziekenhuis. Veel
diagnosen die landelijk gezien een lange verpleegduur ken-
nen, veel bejaarde pati6nten en veel operaties en neven-
diagnosen, leiden tot een hoge gemiddelde verwachte ver-
pleegduur van het ziekenhuis.

De gemiddelde waarde van de indices is ongeveer 100 (tabel
III.11). Over de oorzaken waarom er afwijkingen kunnen plaats-
vinden, ook tussen de verwachte verpleegduur en de werkelijke
verpleegduur in het gemiddelde ziekenhuis, wordt verwezen
naar het BKZ-rapport, deel 2 (NZI, 1975).

III.4.3  Medische staf en nevenafdelingen

Alvorens in te gaan op de nevenafdelingen worden de medische
staf en de onderwijs- en opleidingsfunctie in het kort behan-
deld.

Samenstelling van de medische staf
In tabel III.12 wordt de gemiddelde samenstelling van de me-
dische staf weergegeven. Kolom 1 van deze tabel geeft aan het
gemiddelde aantal specialisten per specialisme per ziekenhuis.

opgemerkt wordt dat hierbij geen onderscheid is gemaakt, al
naar gelang men poliklinisch en/of klinisch, part-time of
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Tabel III.12  Gemiddelde samenstelling van de medische staf in 1971

variatie- aantal
specialisme gemiddelde  coafficient ziekenhuizen1)

in % (=N)2)

1. chirurg
(incl. chirurg-gynaecoloog) 2,8 46,6 191

2. keel-, neus- en oorarts 1,6 49,3 191
3. internist

(incl. internist-r6ntgenoloog) 2,9 45,9 191
4. oogarts 1,3 55,8 187
5. huidarts 1,2 59,2 187
6. arts voor zenuw-/zielsziekten

(incl. neuroloog en psychiater) 1,8 63,9 184
7. kinderarts 1,3 56,9 181
8. anaesthesist 1,7 66,2 180
9. arts voor verloskunde en

gynaecologie 1,6 60,4 177

10. radioloog
(incl. arts voor radio-diagnostiek
en arts voor radio-therapie) 1,6 69,4 158

11. klinisch chemicus
(incl. klinisch chemicus niet
arts of specialist) 1,1 64,7 167

12. orthopedisch arts 0,9 80,6 141
13. patholoog-anatoom 0,8 91,7 129
14. revalidatie-arts

(incl. fysiotherapeut indien
opgegeven onder de medische staf) 1,4 162,3 120

15. arts voor longziekten en tbc 0,8 114,9 108
16. arts voor ziekten van hart

en bloedvaten 0,8 131,3 95
17. bacterioloog-seroloog 0,6 119,2 94
18. uroloog 0,6 119,6          91
19. reumatoloog 0,3 176,7 55

20. plastisch chirurg 0,3 176,1          55
21. kaakchirurg

(incl. tandarts-specialist, arts
voor mondziekten en orthodontist) 0,4 175,4          53

22. neuro-chirurg 0,2 281,2          26
23. arts voor maag-, darm- en

stofwisselingsziekten 0,1 380,4          14
24. arts voor allergische ziekten 0,0           -             5
25. overigen3) 0,4 186,4 56

Bron: GHI
1 ) De nomenclatuur is conform de ' Enquite jaarcij fers ziekenhuizen 1971'  van het

Staatstoezicht op de Volksgezondheid (blz.213) en is enigszins afwijkend van
die van de Specialisten Registratie Commissie, zoals die is weergegeven in
'Erkenning en Registratie Medische Specialisten', Utrecht,  1972.

2) In dit aantal  zijn de ziekenhuizen, waarin de betreffende specialist niet
aanwezig is, nfet begrepen.

3)Hieronder vallen: thorax-chirurg, cytoloog, electro-encephalogie-

specialist, endocrinoloog, geriater, haematoloog, neuro-patholoog en
fysioloog-arts.
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full-time werkzaam is in het ziekenhuis. Ten aanzien van dit
onderscheid wordt opgemerkt, dat er zeer weinig specialisten
alleen poliklinisch werkzaam zijn. De meesten zijn zowel voor
klinische als poliklinische pationten aan het ziekenhuis ver-
bonden met uitzondering van de huidarts, de oogarts en de arts
voor zenuw- en zielsziekten, die soms alleen poliklinisch
werkzaam zijn. Doordat de werkelijke tijdsbesteding van de
medische specialisten per ziekenhuis niet bekend is, is het
niet mogelijk uit te rekenen, hoeveel specialisten full-time
in een bepaald ziekenhuis functioneren (full-time stafbezet-
ting). Dit hiaat in het gegevensmateriaal is belangrijk omdat
in een aantal gevallen specialisten in meer dan 66n ziekenhuis
werkzaam zijn.

Of een specialisme in een ziekenhuis wordt bedreven, kan
behalve uit de indeling in opnamespecialismen, ook uit de sa-
menstelling van de medische staf worden afgeleid. In kolom 3
is het aantal ziekenhuizen vermeld, waarin een bepaald specia-
lisme wordt uitgeoefend. De variatiecoofficienten zijn hoog.
De zogenaamde superspecialismen, de deelspecialismen en de
niet-erkende specialismen hebben de hoogste variatiecooffi-
cienten, vooral omdat ze in een groot aantal ziekenhuizen niet
voorkomen.

Bij een interpretatie van de variaties moet men bedenken
dat deze gegevens niet aan een bepaalde noemer gerelateerd
zijn. Drukt men het aantal specialisten per ziekenhuis uit per
100 bedden, dan vindt men dat in totaal gemiddeld 9,4 artsen
aan het ziekenhuis verbonden zijn. De variatiecoofficient
blijft echter hoog (46,6%; N=164), temeer daar het nu een re-
latief gegeven betreft. Opgemerkt wordt dat ook hier geen on-
derscheid gemaakt kan worden in full-time respectievelijk
part-time functioneren.

Onderwijs en opleidingen
In tabel III.13 worden enkele cijfers verstrekt betreffende
onderwijs en opleidingen in de ziekenhuizen. Hierbij is buiten
beschouwing gebleven zowel het aantal onderdelen waarvoor de
opleidingsmogelijkheid aanwezig is, als het aantal studenten
respectievelijk arts-assistenten dat een opleiding volgt.

Tabel III.13  Opleiding in ziekenhuizen in 1971 (N=191)

opleiding tot
% ziekenhuizen

met opleiding

1. specialist 28,8
2. co-assistent 41,4
3. verpleegkundige: diploma A 91,9

diploma A+B 1,5
4. ziekenverzorgende 31,8

Bron: GHI

Nevenafdelingen
De GHI publiceert elk jaar gegevens over de aanwezigheid van
bepaalde nevenafdelingen. In de BKZ-enqu&te zijn daarnaast en-
kele aanvullende gegevens hierover opgenomen. In totaal worden
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in dit verband 23 nevenafdelingen of faciliteiten onderschei-
den. Een uiterst gedetailleerde beschrijving van de soorten
afdelingen en apparatuur wordt niet nagestreefd. Voorop staat
een benadering waarbij een globale vergelijking tussen de zie-
kenhuizen mogelijk wordt. Faciliteiten die in elk ziekenhuis
aanwezig zijn zoals bedden, polikliniek, rontgendiagnostiek,
operatiekamer en verloskamer zijn hierin niet begrepen. Dit
basispakket, dat altijd aanwezig  is, kan beter  op een andere
wijze aangeduid worden (zie produktie op de nevenafdelingen).Bepaalde bijzondere voorzieningen zoals open en gesloten hart-
chirurgie en niertransplantatie ontbreken eveneens, omdat zijin 1971 in de algemene ziekenhuizen in het geheel niet, of ui-
terst sporadisch voorkomen.

Voor de 132 aan de BKZ-enquate deelnemende algemene zieken-
huizen is per faciliteit het procentuele aantal ziekenhuizen
weergegeven, waarin de betreffende faciliteit voorkomt (tabel
III.14). Naast faciliteiten die in veel ziekenhuizen voorkomen
(grondstofwisseling, droge fysiotherapie, etc.) zijn er enkele
die slechts in enkele ziekenhuizen aanwezig zijn (specifieke
intensive care afdelingen, radio-actieve isotopenlaboratorium
voor therapeutische toepassingen). De onderscheiden facilitei-
ten  spreken voor zichzel f. Misschien  doet  het wat vreemd aan in
deze opstelling een klinisch-chemisch laboratorium met een kli-
nisch chemicus als hoofd, en een rontgenafdeling met een radio-
loog als hoofd tegen te komen. De volgende overwegingen speel-
den hierbij een rol. Een rontgenafdeling voor diagnostisch on-
derzoek komt in elk ziekenhuis voor, een klinisch-chemisch la-
boratorium in praktisch elk ziekenhuis. Van meer belang lijkt
daarom de vraag wie aan het hoofd van deze afdelingen staat,
met andere woorden of een radioloog en een klinisch chemicusaanwezig  zijn. Bij toelating van de klinisch chemicus en de  ra-
dioloog tot het ziekenhuis mag men verwachten dat de opzet en func-
tionering van de betreffende afdelingen anders zal worden. Inde faciliteit psychologische dienst  zijn een aantal zaken samen-
gevoegd zoals de arbeidstherapie, bewegingstherapie, creatievetherapie, aanwezigheid van een psycholoog e.d.

In tabel III.15 is de produktie op de nevenafdelingen weer-gegeven. Zo blijkt dat het totale aantal operaties 56,8 per 100
opnamen bedraagt (variatiecoofficient  24,3%). Met andere  woor-
den, er vindt circa 1 operatie plaats op de 2 opgenomen pa-
tionten (zie ook Ekker, 1974b). Ongeveer 30% van het totale
aantal operaties op de grote operatiekamer kan als 'zware'
operaties worden beschouwd. Ter toelichting wordt opgemerkt,dat volgens de classificatie  van de ziekenfondsen (zie Centraal
Bureau Specialistenhonorering, 1971) de moeilijkheidsgraad van
de operaties parallel loopt met de indeling van de operatiesin 7 tariefgroepen. Het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven
heeft de door de ziekenhuizen in rekening te brengen bedragen
voor het gebruik van de operatiekamer hierop afgestemd. De
meeste ziekenhuizen hanteerden in 1971 echter een indeling in5 tariefgroepen. De operaties behorende tot tariefgroep I ken-
nen de hoogste en die uit groep V de laagste tarieven. De ope-
raties behorende tot de tariefgroepen I t/m III worden doorons  tot  de ' zware' operaties gerekend. De overige verrichtingen
kunnen in de tabel worden afgelezen.
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Tabel III.14 Ziekenhuizen en faciliteiten (N=132)

faciliteiten % ziekenhuizen

laboratoria
1. klinisch-chemisch laboratorium met klinisch chemicus

als hoofd 87,1
2. bacteriologisch-serologisch laboratorium 50,8

3. pathologisch-anatomisch laboratorium 37,9

=adiologische afdeling
4. r6ntgenafdeling met radioloog als hoofd 86,4

5. r6ntgentherapie (ortho-volt) 63,6
6. mega-volttherapie 16,7

radio-actieve isotopenafdeling
7. radio-actieve isotopenlaboratorium (diagnostiek):

aanwending van isotopen voor diagnostische onderzoeken 29,5
8. radio-actieve isotopenlaboratorium (therapie):

aanwending van isotopen voor therapeutische behandelingen 17,4

functie-onderzoek
'hart' onderzoek

9. phonocardiografie: phono 40,2

10. vectorcardiografie: vector 13,6
'hersenen' onderzoek

11. electro-encephalografie: EEG 87,1

12. echo-encephalografie: echo 60,6

13. electro-myografie: EMG 29,5

overige functie-onderzoekingen
14. grondstofwisseling 90,2
15. longfunctie-onderzoek 72,0
16. overige functieverrichtingen: verschillende typen van

functie-onderzoeken bijvoorbeeld scopien 47,7

fysiotherapie
17. 'droge' fysiotherapie: massages, oefentherapieen e.d.

zonder water 87,1
18. 'natte' fysiotherapie: vlinderbaden, loopbaden enz. 68,2

intensive care
19. intensive care: voor patienten van allerlei specialismen

of voor patiOnten met hartafwijkingen 40,9

20. specifieke intensive care: aanwezigheid van intensive care
bedden die specifiek bestemd zijn voor interne en neurolo-
gische patidnten, voor chirurgische patidnten of voor
patianten met ademhalingsstoornissen (beademingsafdeling) 5,3

nierdialyse
21. nierdialyse 11,4

apotheek
22. eigen apotheek 46,2

psychologische dienst
23. psychologische dienst: aanwezigheid van psychologen e.d. 49,2

Bron: GHI, BKZ
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Tabel III.15  Produktie nevenafdelingen 1971

gem.aantal variatie-
verrichtingen/  co6fficient  Nl)
100 opnamen in %

1. operatie-afdeling
1. totaal grote operatiekamer   (I t/m V) 56,8 24,3 102
2.     ' zware' operaties    ( I  t/m III) 17,1

2. verloskamer; verlossingen 7,1 39,3 130

3. radiologische afdeling
1. radio-diagnostiek 359,0 31,5 126
2. oppervlakte- en dieptetherapie 15,8 363,6 46

4. radio-actieve isotopenafdeling
In vitro + in vivo 16,6 69,2      21

5. haemodialyse; dialyses 13,3 70,7      14

6. functie-onderzoek
1. groep betreffende hart 78,8 47,9 119

(ECG, phono, vector)
2. groep betreffende hersenen 23,1 52,1 85

(EEG, echo, EMG)
3. overige 36,9 63,9      47

7. fysiotherapie-afdeling 530,9 60,9 100

8. laboratorium; puntenproduktie

(klinisch-chemisch, haematologisch,
bacteriologisch-serologisch; totaal)
1. totaal voor eigen patidnten 104.6 51,3 1052)

2. voor derden 10:32) 104,2      39
3. totaal produktie eigen lab. 108.12) 50,8 108
4. door derden 80,5 81,3      10

' 2)

Bron: BKZ

1) N is exclusief de ziekenhuizen waarin deze verrichtingen niet voorkomen.
2) De puntenproduktie van het laboratorium is uitgedrukt per opname, en

gemeten in 'Spaander'-punten, die landelijk uniform zijn.

Over de apotheek zijn geen produktiecijfers bekend. Voorzover
mogelijk is ook het poliklinisch aandeel in de totale produk-
tie van de nevenafdelingen berekend om hiermee een benadering
van de poliklinische functie te verkrijgen. Dit aandeel vari-
eert per afdeling. In het algemeen kan worden gesteld, dat het
gemiddelde poliklinische aandeel, uitgezonderd de grote opera-
tiekamer en de verloskamer, meer dan de helft bedraagt van de
totale produktie. De grote operatiekamer is vrijwel geheel
klinisch gericht; daarentegen is de kleine operatiekamer en de
EHBO vrijwel uitsluitend poliklinisch gericht. Meer dan 70%
van de radio-diagnostische verrichtingen is gericht op de po-
liklinische pationt, evenals bijna 65% van de fysiotherapeu-
tische behandelingen en rond 45% van het laboratoriumonderzoek.
De  verrichtingen op de rontgenafdeling en het laboratorium geven
betere indicaties over de poliklinische positie van het zieken-
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huis dan die op de functieafdeling (een heterogeen geheel) en
de afdeling fysiotherapie (zie ook Nuyens, 1976).

III.4.4 Polikliniek

In de kosten van een bepaald ziekenhuis zijn zowel de kosten
ten behoeve van de klinische als de poliklinische pationten
begrepen. Een splitsing in deze kosten is van de meeste zie-
kenhuizen niet beschikbaar. Daarom is inzicht in het polikli-
nisch gebeuren van groot belang. Gegevens over de polikliniek
zijn echter geringer in aantal en minder betrouwbaar dan die
over de kliniek. Met betrekking tot de polikliniek zijn naast
gegevens omtrent de poliklinische produktie op de nevenafde-
lingen ook enkele algemene gegevens bekend zoals de zittings-
uren per week, het aantal spreekkamereenheden en het aantal
polikliniekbezoeken (tabel III.16).

Tabel III.16  Algemene gegevens over de polikliniek in 1971

variatie-
gemiddelde  co6fficient  Nl)

in %

1. aantal spreekkamereenheden per 100 bedden 2,8 40,6 115

2. aantal zittingsuren per week per 100 bedden 49,3 39,9 94

3. aantal polikliniekbezoeken per opname 9,6 31,4      51

Bron: BKZ
1)N is exclusief de ziekenhuizen die 0 hebben opgegeven.

Een grof capaciteitsgegeven van de polikliniek wordt geleverd
door het aantal spreekkamereenheden. Gemiddeld zijn er per 100
bedden circa 3 spreekkamereenheden aanwezig. Een dergelijk ge-
geven is van het overgrote deel der ziekenhuizen wel bekend.
Bij afwezigheid van een algemeen aanvaarde definitiel dient
men dit gegeven echter met de nodige voorzichtigheid te hante-
ren.
Nog moeilijker ligt de situatie bij het gebruik van de capaci-
teit. De capaciteitsbenutting zou men kunnen uitdrukken in het
aantal polikliniekbezoeken. De minder hoge respons op dit ge-
geven (+ 50 ziekenhuizen) hangt met twee factoren samen. In de
eerste plaats bestaat er in de ziekenhuiswereld geen uniformi-
teit over het begrip polikliniekbezoek. In de tweede plaats
onttrekken de activiteiten  in de polikliniek  zich meer dan eens

l In dit onderzoek is een spreekkamereenheid gedefinieerd als een fysiek in
het ziekenhuis aanwezige unit, inclusief eventuele behandelkamers en
kleedruimten. Met andere woorden, in totaal zijn er zoveel spreekkamers
als er tegelijkertijd specialisten spreekuur kunnen houden.   Een  unit  die
door meerdere specialisten wordt gebruikt kan naar rato van het gebruik
worden toegerekend. Met polikliniekbezoek worden zowel de eerste bezoeken
als herhalingsbezoeken bedoeld. Een eerste bezoek wordt gedefinieerd als
het bezoek van een patient die voor een nieuw ziektegeval voor de eerste
maal een specialist consulteert (NZI, Financi6le statistiek, 1976).
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aan het gezichtsveld van het ziekenhuis. Dit terrein wordt dan
meer beschouwd als een verlengstuk van de specialistische
praktijkvoering aan huis.

Een duidelijke indruk van de relatie kliniek - polikliniek
zou men kunnen verkrijgen uit gegevens welke de doorverwijzing
uit de polikliniek naar de kliniek aangeven. Dit gegeven is
evenwel onbekend. Wel bekend is het aantal polikliniekbezoeken
per opname. Dit aantal varieert van 4,5 (minimum) tot 19,4
(maximum). Bij een differentiatie naar specialisme blijkt dat
bepaalde specialismen hier ver overheen gaan. Men moet zich
bij dit alles realiseren, dat er polikliniekbezoeken zijn, die
niet in een opname resulteren en dat er opnamen zijn, die niet
door een polikliniekbezoek worden voorafgegaan.

Het is ook mogelijk de polikliniek te meten aan de hand van
de opbrengstgegevens. De poliklinische opbrengsten van de ver-
richtingen op de nevenafdelingen worden dan uitgedrukt in een
percentage van de totale opbrengsten van deze verrichtingen, om
hiermee de totale poliklinische gerichtheid van het ziekenhuis
aan te geven. In het algemeen is het zo dat de opbrengsten van
de poliklinische en klinische produktie gescheiden worden ge-
registreerd. De poliklinische produktie wordt praktisch altijd
afzonderlijk gedeclareerd. De poliklinische opbrengsten kunnen
nu verkregen worden door de som te berekenen van de poliklini-
sche opbrengsten per nevenafdeling. De opbrengsten van het ge-
bruik van de poliklinische ruimte blijven buiten beschouwing.
De klinische produktie wordt of afzonderlijk gedeclareerd
('out'-tarief) Of via het verpleegtarief ('in'-tarief). Bij
een 'out'-tarief is bepaling van de klinische opbrengsten van
de nevenafdelingen geen probleem; ze kunnen verkregen worden
door optelling van de opbrengsten van de afzonderlijk gedecla-
reerde klinische nevenverrichtingen. Bij een 'in'-tarief zijn
er daarentegen geen afzonderlijke opbrengsten en is een bena-
dering ervan nodig. Voor een bepaald soort verrichtingen kun-
nen de opbrengsten nu berekend worden aan de hand van de zoge-
naamde 'all-in' delen. Gegevens hierover zijn per ziekenhuis
bekend bij het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. Deze 'all-
in' delen geven aan hoeveel gulden per verpleegdag wordt gede-
clareerd voor klinische nevenverrichtingen. Hierbij wordt on-
derscheid gemaakt tussen enerzijds 3e klasse-verpleegtarief en
anderzijds le en 2e klasse-verpleegtarief. Het onderscheid' ziekenfonds - particulier'   is  niet van grote invloed.  De  ver-
pleegdagen voor de gezonde zuigelingen moeten buiten beschou-
wing gelaten worden. Als er een 'arts-in'-tarief is, is hier-
voor nog een correctie nodig.
Voor de hier beschreven benadering, waarbij het 'all-in' deel
bekend dient te zijn, lijkt op het eerste gezicht een eenvou-
dig alternatief beschikbaar. Men zou namelijk de poliklinische
opbrengsten kunnen relateren aan de totale opbrengsten inclu-
sief de verpleeggelden. Dit is echter minder juist omdat de
hoogte van de verpleeggelden in belangrijke mate beInvloed
wordt door het verschil in bouwjaar e.d. Per ziekenhuis zou
aldus eerst een correctie voor bijvoorbeeld de afschrijvingen,
interest en 'artsen in dienstverband' moeten plaatsvinden.

Voor 1971 zijn van 163 algemene ziekenhuizen de poliklini-
sche opbrengsten als fractie van de totale opbrengsten van de
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nevenafdelingen bepaald. Het gemiddelde is 32,3% met een va-
riatiecoofficient van 26,7%. Deze berekeningen zijn gebaseerd
op de financiole statistiek van het NZI en de van het COZ ver-
kregen 'all-in' delen per ziekenhuis.

III.4.5 Ontwikkeling in de tijd

In deze paragraaf worden enkele gegevens bezien omtrent de
ontwikkeling in de tijd. In tabel III.17 worden enkele algeme-
ne ziekenhuisgegevens betreffende capaciteit en capaciteits-
benutting weergegeven.

Tabel III.17  Capaciteit en capaciteitsbenutting 1965 t/m 1971

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

gem. bedden 294 291 293 310 313 315 321

gem. opnamen 5357 5378 5438 5841 6042 6093 6354

gem. verpleegdagen 98981 98150 98316 104816 105581 105325 106294

gem. verpleegduur 18,7 18,5 18,1 18,1 17,7 17,4 16,9
gem. doorstroming 18,4 18,6 18,7 19,2 19,6 19,6 20,1
gem. % klasse-ver-

pleegdagen          12      12      11      11      11      11      11
gem. bezettingsgraad 91,8 92,0 91,3 92,9 92,3 91,3 90,3

Bron: NZI

Het gemiddeld aantal beddenl per ziekenhuis neemt van 1965 t/m
1971 toe met bijna 10%. De ziekenhuizen worden dus groter.
Het gemiddeld aantal opnamen per ziekenhuis neemt in deze pe-
riode met 19% toe. De daling van de gemiddelde verpleegduur ad
10% loopt vrijwel parallel met de toename in de doorstroming
(9%). Het is belangrijk te weten of en in hoeverre een toename
van de doorstroming gepaard gaat met de behandeling van een
ander pationtenbestand of met een andere behandelwijze van
eenzelfde pationtenbestand.

Uit gegevens betreffende de verdeling van de opgenomen pa-
tionten naar specialisme c.q. diagnose kan worden afgeleid,
dat  er - onverminderd de grote verschillen  tus sen de zieken-
huizen - voor de periode 1968 t/m 1971 in de samenstelling er-
van   pe r ziekenhuis betrekkelijk weinig veranderd is (BKZ-rap-
porten, deel 1 en 2; zie ook Lave and Lave, 1971). Ook de ge-
middelde leeftijdsopbouw van het pationtenbestand is een con-
stant gegeven. Het aantal gevallen waarin medebehandeling en
overdracht plaatsvindt, neemt daarentegen met meer dan 20% toe,
evenals het ontslag naar een verpleeginrichting (50%); het
percentage overleden pati8nten daalt (5%). Zowel het aantal
spoedpationten als ambulancepationten neemt van 1969 t/m 1971
iets  af.  Bij een stijgende landelijke opnamecooff icient mag ook
verwacht worden dat de laatste opnamen minder vaak een spoed-
eisend karakter hebben. Het percentage particuliere pationten

1 Het aantal ziekenhuizen met intensive care bedden neemt snel toe. In 1971
zijn er ongeveer 3 maal zoveel als in 1968.
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in de ziekenhuizen neemt iets af van 28,5% in 1969 tot 27,2% in
1971. Dit betreft vrijwel alle specialismen. Het percentage
particulier.verzekerden in de bevolking is in deze jaren even-
eens afgenomen van 30,9% tot 30,2% in 1971 (jaarverslag van de
Ziekenfondsraad, 1972, blz. 180). Voor de gemiddelde verpleeg-
duur zien we in deze periode een daling van 18,7 naar 16,9 da-
gen. Deze daling doet zich op de meeste onderdelen voor, zowel
voor ziekenfonds- als particuliere pationten. Deze daling kan
(gedeeltelijk) in verband staan met een toename van de produk-
tie op de nevenafdelingen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het aan-
tal laboratoriumpunten per opname, dat in 1968 nog 66,9 is,
stijgt tot 104,6 punten in 1971 (56%). In deze periode is het
aantal radio-diagnostische verrichtingen per 100 opnamen met
18% toegenomen, het aantal functie-onderzoeken betreffende het
'hart' met 29%, die met betrekking tot de 'hersenen' met 13% en
die met betrekking tot de fysiotherapie met 4%.

In de tijd gezien neemt het poliklinisch aandeel voor de
meeste afdelingen toe, behoudens voor de afdeling fysiotherapie.
Deze gegevens wijzen er met andere woorden op dat de polikli-
niek een steeds belangrijkere plaats inneemt. In overeenstem-
ming hiermee is de duidelijke toename die in deze periode valt
waar te nemen van het aantal polikliniekbezoeken per opname
(12%) en van het aantal polikliniekbezoeken per bed (13%). Dit
wijst op een toenemend activiteitenpatroon in de polikliniek
bij een gelijkblijvende poliklinische capaciteit. Een splitsing
in eerste bezoeken en herhalingsbezoeken zou kunnen aantonen in
hoeverre deze poliklinische bedrijvigheid samenhangt met onder-
zoek van nieuwe pationten.

III.5 EEN EERSTE ANALYSE VAN HET MATERIAAL

Omdat vooral aan de gesignaleerde verschillen in de ziekenhuis-
functie op voorhand grote waarde mag worden toegekend, is hier
op dit aspect een eerste dwarsdoorsnede gemaakt. Daarbij wordt
afgeweken van de gebruikelijke benadering, waarbij het aantal
bedden tot uitgangspunt wordt genomen. Voor een typering van de
werkelijke functie van een ziekenhuis biedt het bed onvoldoende
garanties. Vooruitlopend op een nadere uitwerking van de zie-
kenhuisfunctie in het verdere onderzoek, wordt reeds in dit
stadium een voorlopige poging tot kwantificering ervan opgeno-
men. Langs deze weg moeten indicaties verkregen kunnen worden
voor de aanwezigheid van bepaalde verbanden. De classificatie
is gebaseerd op gegevens betreffende de samenstelling van de
medische staf zoals deze verzameld werden door de GHI. In de
verdere analyses zal het gehele materiaal in de beschouwing
worden betrokken om te bezien of een betere indeling mogelijk
is (zie hoofdstuk V).

III.5.1 Een voorlopige classificatie van ziekenhuizen

De in deze fase gehanteerde basishypothese luidt, dat de aanwe-
zigheid van een bepaalde specialist voor de functiebepaling van
het ziekenhuis een belangrijke factor is. Niet elke categorie
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van specialisten kan op een gelijke wijze in de analyse worden
betrokken. Daarom is er behoefte aan een indeling. Deze is tot
stand gekomen met behulp van medische en economische deskundi-
gen uit de BKZ-gespreksgroep.

De specialisten kunnen in de volgende drie groepen worden
ingedeeld (zie ook tabel III.12 en V.7):
groep a - anaesthesist, arts voor verloskunde en gynaecologie,

arts voor zenuw- en zielsziekten, chirurg, huidarts,
internist, keel- neus- en oorarts, kinderarts, oog-
arts

groep b - bacterioloog-seroloog, arts voor ziekten van hart- en
bloedvaten, klinisch chemicus, arts voor longziekten
en tbc, orthopedisch arts, patholoog-anatoom, radio-
loog, reumatoloog, revalidatie-arts, uroloog

groep c - arts voor allergische ziekten, arts voor maag-, darm-
en stofwisselingsziekten, neuro-chirurg, plastisch
chirurg, kaakchirurg, overigen.

Op basis van deze indeling zijn criteria geformuleerd om de
ziekenhuizen (voorlopig) in te delen in 4 functiegroepen.
Een ziekenhuis behoort tot:
functiegroep I als: b 4 3

II  als:   4 s b< 6  anc<  3
III als: b27 anc<46fb<7 anc=3
IV  als:   c 2 4

Het uitgangspunt van deze benadering is dat de samenstelling
van de medische staf bepalend is voor de breedte en reikwijdte
van de specialistische functies. Verondersteld wordt dat als
in een ziekenhuis minder frequent voorkomende specialismen wor-
den bedreven, ook de uitoefening van de overige specialismen
anders kan zijn. De mate, waarin groep b en c aanwezig zijn,
wordt als indicatief gezien voor de functie van een ziekenhuis.
De specialisten uit groep a worden in alle ziekenhuizen aanwe-
zig verondersteld. Bekeken wordt dus of een bepaalde categorie
van specialisten in het ziekenhuis aanwezig is. Het aantal spe-
cialisten voor een bepaald specialisme wordt niet in de be-
schouwing betrakken. Bij deze kwantificering moeten de volgende
twee opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats wordt het
onderscheid klinisch/poliklinisch buiten beschouwing gelaten,
omdat uit beschikbare gegevens blijkt, dat vrijwel alle specia-
listen zowel klinisch als poliklinisch werkzaam zijn. In de
tweede plaats wordt geen onderscheid gemaakt tussen specia-
listen die part-time of full-time werkzaam zijn in het zieken-
huis. Deze nuancering - hoe wenselijk ook - was niet mogelijk
omdat het betreffende gegeven niet beschikbaar was (zie para-
graaf III.4.3).

Op deze wijze verkrijgt men dus 4 functiegroepen. Zieken-
huizen in groep I zijn lokale ziekenhuizen. In deze zieken-
huizen werken naast specialisten uit groep a maximaal slechts
3 categorieon van specialisten uit groep b. Ziekenhuizen in
groep II hebben een iets uitgebreider pakket van dienstverle-
ning. In deze ziekenhuizen werken meer typen specialisten uit
groep b dan in groep I. Daarnaast kunnen in deze ziekenhuizen
ook een of twee categorieon van specialisten werken uit groep c.
De ziekenhuizen behorende tot groep III en IV bieden in deze
volgorde de meest uitgebreide soorten van zorg.
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Het is denkbaar, dat de 164 ziekenhuizen deelnemend aan de
NZI-financiole statistiek een wat andere samenstelling hebben
dan de ziekenhuizen, deelnemend aan de BKZ-enquete (132 zieken-
huizen), de ziekenhuizen deelnemend aan de GHI-enqu&te (191
ziekenhuizen) of de ziekenhuizen welke zijn aangesloten bij
de SMR. Vergelijking van de respectievelijke frequentieverde-
lingen op het punt van de functieclassificatie laat voor de
drie eerstgenoemde informatiebronnen echter een soortgelijk
beeld zien (representativiteit). Een uitzondering vormen de
SMR-ziekenhuizen, die een ondervertegenwoordiging kennen van de
ziekenhuizen in groep I en II (tabel III.18).

Tabel III.18  Frequentieverdeling functiegroepen in verschillende enquOtes
(1971)

functiegroep-verdeling in % aantal ziekenhuizen

I II III IV in % absoluut

GHI                  20      32       37      11 100 191

NZI                 18      33       38      11 100 164
BKZ                 19      34       35      12 100 132
SMR                  9      27       47      17 100 89

Pationtenbestand en functieclassificatie
Per functiegroep is bekend in hoeveel ziekenhuizen en in welke
mate een bepaald specialisme beoefend wordt. Hetzelfde geldt
voor de diagnosegroepen. Ook kennen we de leeftijdsopbouw en
andere algemene kenmerken van het pationtenbestand.
In  tabel  III. 19 zijn enkele ziekenhuisindices  naar  de 4 functie-
groepen geordend. De verschillende spreidingsindices nemen van
functiegroep I naar IV duidelijk toe. De gemiddelde operatie-
spreidingsindex stijgt bijvoorbeeld van 86,9 naar 111,3.

Tabel III.19  Enkele ziekenhuisindices per functiegroep in 1971

groep I groep II groep III groep IV Totaal
(N = 8) (N = 24) (N = 42) (N = 15) (N = 89)omschrijving var.- var.-var.- var.- var.-

gem. gem gem. gem gem.co6ff. 'coaff. cooff. 'co6ff. co6ff.

specialismen-
spreidingsindex 92,0  4,4 92,4 11,1 98,7  7,1  105,8 7,6 97,6  9,5
diagnose-
spreidingsindex 90,3 10,5   97,5 9,6 98,9 7,3 102,3  6,9   98,3  8,7
operatie-
spreidingsindex 86,9 8,1 95,5 10,6 102,6 12,0 111,3 7,8 100,7 12,6
klinische

opnamedruk 96,0 4,5 99,1 7,8 100,3 4,5 99,8 3,8 99,5  5,6
verwachte
verpleegduur 15,9 4,9 17,0 11,2 17,6 9,5 18,5 8,8 17,4 10,3

Bron: SMR

Uit deze gegevens komt naar voren dat in functiegroep I-zieken-
huizen, de frequent voorkomende specialismen, diagnosen en ope-

86



raties in grotere mate voorkomen, terwijl daarentegen in
functiegroep IV-ziekenhuizen, die een uitgebreider functiepak-
ket hebben, de minder frequent voorkomende specialismen, diag-
nosen en operaties vaker voorkomen.
Belangrijke indicaties kunnen ook verkregen worden uit de ver-
wachte verpleegduur. De verwachte verpleegduur is lopend van
functiegroep I naar IV achtereenvolgens 15,9, 17,0, 17,6 en
18,5 dagen. De toename van functiegroep I naar II is derhalve
1,1 dag, van II naar III 0,6 dag en van III naar IV 0,9 dag.
De werkelijke verpleegduur neemt toe met 1,3 dagen (8% ), de
verwachte verpleegduur met 2,5 dagen (16,4%).
De betekenis van een grotere range van de verwachte verpleeg-
duur ten opzichte van die van de gemiddelde werkelijke ver-
pleegduur is dat ziekenhuizen met een hoge verwachte verpleeg-
duur toch relatief een wat lagere werkelijke verpleegduur rea-
liseren, terwijl bij ziekenhuizen met een lagere verwachte
verpleegduur relatief een wat hogere werkelijke verpleegduur
gevonden wordt. Naar verwachting speelt bij dit verschil de be-
rekeningswijze van in het bijzonder de verwachte verpleegduur
(basis: voorafgaande jaar) geen grote rol.
In het kort kan worden gesteld voor wat betreft:
- specialismen en diagnosen:

de minder frequent voorkomende specialismen en diagnosen ne-
men van functiegroep I naar functiegroep IV toe. Dit geldt
in het bijzonder voor de volgende diagnosegroepen: maligne
neoplasmata, been- en spierletsels, partus met complicaties,
congenitale afwijkingen, benigne neoplasmata, overige hart-
ziekten, urogenitale aandoeningen, neurologie, lever- en gal-
blaasaandoeningen. Een afname daarentegen valt te constateren
bij tonsillen, adenoiden, appendicitis, infectie bovenste
luchtwegen en oorziekten.

- verpleegduur:
de grootste toename is te zien bij de diagnosegroepen waarvan
de verpleegduur vrij lang is; de grootste afname is te zien
bij de diagnosegroepen die een korte verpleegduur hebben;
deze verandering in het diagnosepatroon geeft een verlenging
van de verpleegduur; dit geldt zowel voor de werkelijke als
voor de verwachte verpleegduur.

- operaties, medebehandeling en overdracht:
het aantal minder frequent voorkomende operaties neemt toe
van functiegroep I naar IV; eveneens geldt deze toename voor
de medebehandeling en overdracht (stijging 70%). Het beeld
voor het percentage spoedopnamen en het percentage ambulance-
pationten is onduidelijk. Het percentage verkeersongevallen
neemt af. Het percentage particuliere pationten laat een toe-
name zien van 24% van functiegroep I (24,4%) naar functie-
groep IV (30,2%).

- leeftijd, ontslag:
in functiegroep IV wordt in vergelijking met functiegroep I
een ander en ook ouder pationtenbestand aangetroffen. Van de
patiinten die ontslagen worden, gaat een grotere fractie niet
'ontslagen naar huis'.
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III.5.2  Enkele voorlopige conclusies op basis van een globale
benadering

Ziekenhuisfunctie en kosten (personeelsbezetting)
Indien er geen variatie aanwezig zou zijn in de kosten en in de
personeelsbezetting, dat wil zeggen indien elk ziekenhuis de-
zelfde constante gemiddelde waarde voor deze grootheden zou
hebben, dan zou er niets te verklaren zijn. Doch geconcludeerd
is, dat er sprake is van aanmerkelijke variatie in de kosten
per opname en in de personeelsbezetting. Ongetwijfeld een be-
langrijke oorzaak voor deze verschillen in de kosten tussen de
ziekenhuizen is de functie van het ziekenhuis. Een nadere uit-
werking en analyse daarvan is derhalve van grote betekenis.
In het voorgaande is een zeer globale poging gedaan om de func-
tie nader te kwantificeren op basis van het specialismenpakket
in een ziekenhuis. Een interessante vraag is nu, in hoeverre
deze indeling als verklaring van het probleem ook zinvol en af-
doende is. Deze kwestie zal in het verdere onderzoek aandacht
krijgen, waarbij zo mogelijk een classificatie tot stand komt,
die aan een aantal nog nader te formuleren criteria moet vol-
doen (zie paragraaf V.7). Hier wordt een eerste globale verken-
ning gegeven in de hoop nu al enig perspectief te bieden. Uit
tabel III.20, waarin deze functie-indeling wordt gebruikt als
de gezichtshoek, van waaruit men een aantal grootheden beziet,
kan de conclusie getrokken worden, dat deze globale functiebe-
paling tot hoopgevende resultaten leidt.

Tabel III.20  Verdeling van een aantal kerngroothedenl) naar functiegroepen
in 1971

functiegroep
I II III IV totaal

totale kosten (x f 1.000) 4.780 8.748 13.209 24.645 11.221

kosten/opname (in f) 1.336 1.533 1.881 2.221 1.709

kosten/verpleegdag (in f) 85 99 104 119 100

tot.pers.bez./100 bedden 111 125 135 153 129

investeringen/bed (in f) 47.945 55.186 62.349 59.619 56.899
gem. aantal bedden 162 250 385 556 321
gem. verpleegduur 15,8 16,1 17,4 17,3 16,6
'zware' operaties/100 opn. 11,6 15,4 17,8 23,1 16,1
r6ntgenverricht./100 opn. 301,8 313,5 394,7 467,4 359,0
functieonderzoek/100 opn.
betreffende 'hart' 72,6 75,3 75,2 109,4 78,8
betreffende 'hersenen' 10,3 17,6 24,0 23,8 19,1

fysiotherapie/100 opn. 436,2 484,7 490,6 565,0 487,1
tot. lab.prod./opn. 69,7 87,0 124,5 158,9 104,6
polikl.aandeel van
lab.prod. (in %) 48,6 45,6 42,0 41,2 44,3
polikl.aandeel van
de opbrengsten (in %) 31,3 30,8 33,0 33,3 32,1

Bron: NZI, BKZ, GHI
1)Per gegeven kan het aantal ziekenhuizen variaren.
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Er is sprake van een duidelijke samenhang van de kosten res-
pectievelijk het aantal personeelsleden per 100 bedden met de
functiegroepen. Ook de relaties tussen de produktie op de ne-
venafdelingen en de functiegroepen wijzen op de wenselijkheid
66n en ander nader uit te bouwen in de volgende fase van het
onderzoek.

De totale kosten lopen op van f 4,8 miljoen tot f 24,6 mil-
joen. De gemiddelde kosten per opname in groep I bedragen
f 1.336,- en in groep IV f 2.221,-; de gemiddelde kosten per
verpleegdag zijn f 85,- respectievelijk f 119,-. Voor het to-
taal aantal personeelsleden geldt, dat in groep I 111 en in
groep IV 153 personeelsleden per 100 bedden werkzaam zijn.
Vergelijking van de gemiddelde kosten per opname met de per-
soneelsbezetting (respectievelijk kosten per verpleegdag) laat
zien dat het aantal personeelsleden aanzienlijk minder stijgt.
Op de mogelijkheid van dit verschijnsel is reeds geduid in
paragraaf III.3.2, waar de variatiecoofficienten met elkaar
geconfronteerd werden.
De omvang van de relatieve stijging hoeft overigens niet te
betekenen, dat ook de relatie tussen de functie van het zie-
kenhuis en de kosten per opname sterker is dan die met de per-
soneelsbezetting (respectievelijk met de kosten per verpleeg-
dag) .  Dit zal nader geanalyseerd worden in hoofdstuk  VII.  Pas
wanneer in het onderzoek de functie van het ziekenhuis op een
juiste wijze in de beschouwing betrokken wordt, kan de perso-
neels- en kostenstructuur kwantitatief geanalyseerd worden.
Dit betekent dat enerzijds een adequate typering van de zieken-
huisfunctie moet worden gevonden en dat anderzijds andere va-
riabelen die een kosteninvloed hebben tegelijkertijd in de
analyse opgenomen dienen te worden.

De voorlopige conclusie luidt, dat er een aantal systema-
tische invloeden werkzaam zijn, die in elk geval qua richting
overeenstemmen met de verwachting. De ziekenhuizen met een
uitgebreider functiepakket, vooral die behorende tot de groep
IV,  kennen niet alleen hogere kosten en een grotere personeels-
bezetting, maar ook een langere verpleegduur  en meer nevenver-
richtingen. Het groter aantal verrichtingen per 100 opnamen en
de langere verpleegduur in de 'zwaardere' ziekenhuizen blijken
samen te hangen met een 'zwaarder' pationtenbestand. De 'rela-
tief qecompliceerde' ziektegevallen worden behandeld in de
ziekenhuizen met het daartoe meest geschikte functiepakket. De
'eenvoudigere' ziektegevallen komen relatief meer voor in de
'lokale' ziekenhuizen, zonder overigens vaker poliklinisch af-
gehandeld te worden, naar het schijnt. Hieruit komt naar voren
dat er wellicht sprake is van zekere systematische tendensen
met betrekking tot de allocatie van middelen in de ziekenhuis-
sector (zie ook Lave and Lave, 1971).

Aan het slot van dit hoofdstuk wordt nogmaals opgemerkt dat
een uitgebreider verslag van het in het kader van ons onder-
zoek opgebouwde gegevensbestand te vinden is in de BKZ-rappor-
ten, deel 1 en 2 (NZI 1974 en 1975).
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HOOFDSTUK IV HYPOTHESEVORMING EN STATISTISCHE METHODEN

IV.1 INLEIDING

De op te stellen modellen dienen bij voorkeur gebaseerd te
zijn op de economische theorie en de bestaande inzichten. Ook
kunnen aan de gegevens zelf bepaalde indicaties voor de te
volgen koers worden ontleend. Het uiteindelijk doel is het
verkrijgen van parameterschattingen en het toetsen van de ge-
stelde hypothesen. Deze hypothesen worden eerst behandeld(paragraaf IV.2). De belangrijkste te gebruiken statistische
technieken zijn de regressie-analyse, factor-, cluster- en
schaalanalyse. Hieraan is paragraaf IV.3 gewijd.

IV.2 HYPOTHESEVORMING

In aansluiting op wat daarover reeds in paragraaf II.3 is
opgemerkt, kan het ziekenhuis primair beschouwd worden als eeninstelling waarin pationten (verdeeld naar specialisme, diagno-
se en bepaalde algemene pationtenkenmerken) worden onderzocht,
behandeld en verpleegd op specialistisch niveau. Ten behoeve
hiervan vindt een intermediaire produktie van verpleegdagen,verrichtingen (nevenafdelingen) en poliklinische bezoeken
plaats. Voor deze produktie, die resulteert in een bepaalde
bezetting van de capaciteit, is een bepaalde personeelsbezet-
ting nodig en moeten bepaalde kosten gemaakt worden. Het gaat
er om de voor de kosten relevante factoren te bepalen en te
meten (vooranalyse) om vervolgens de invloed ervan op de kos-ten en de personeelsbezetting te schatten (regressie-analyse).
Niet een evaluatie van de processen als zodanig, maar een
analyse van de bijbehorende kosten en personeelsbezetting
staat hierbij centraal.

Voor een goede hypothesevorming is een grondige literatuur-
studie belangrijk. De beschikbare gegevens bepalen vooral de
toetsingsmogelijkheid ervan. De uitgangsstelling is dat de
ziekenhuiskosten en personeelsbezetting afhankelijk zijn van
de ziekenhuisfunctie, de capaciteit, de capaciteitsbenutting
en een aantal ziekenhuiskenmerken zoals de beheervorm, de
aard, het karakter, het bouwjaar, de opname-index en de urba-
nisatiegraad van de plaats van vestiging van het ziekenhuis.Ons onderzoek moet een antwoord geven op de volgende vragen
(zie ook paragraaf I.2):
1. kunnen kostenmodellen ontwikkeld worden welke de kosten-

verschillen tussen de ziekenhuizen evalueren? (paragraafIV.2.1)
2. in welke mate werken de ziekenhuisfunctie (paragraaf

IV.2.2) en de ziekenhuiscapaciteit (paragraaf IV.2.3) in
op het kostenvraagstuk?

3. wat is de invloed van de capaciteitsbenutting (paragraafIV.2.4) alsmede van een aantal andere variabelen op de
kosten? (paragraaf IV.2.5)
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IV.2.1 Kostenevaluatie

Hypothese 1: factoren aZB de ziekenhuisfunctie, capaciteit,
capae€teitsbenutting en overige ziekenhuiskenmerken zijn be-
Zangrijke verktaringsgronden voor de koatenverach€ZZen tussen
de ziekenhuizen. Het in beachouwing nemen van deze factoren
st€Zt in staat de koatenpositie van een bepaaZd ziekenhuis
in de bedrijfatak te bepaZen.

Voor een bepaald ziekenhuis kunnen de verwachte kosten bepaald
worden door uit te gaan enerzijds van de waarden van de ver-
klarende variabelen, anderzijds van de in de regressie-analyse
gevonden landelijke kostenparameters (bedrijfstak-co&fficien-
ten). Deze verwachte kosten zijn dus de kosten die dat zieken-
huis zou hebben gemaakt als het volgens het bedrijfstakgemid-
delde zou hebben gefunctioneerd, gelet op haar eigen functie,
omvang, bouwjaar  etc. Een vergelijking van de werkelijke kosten
met de verwachte kosten werpt licht op de kostenpositie van
een ziekenhuis in de bedrijfstak.

Een uitwerking van deze hypothese verwijst naar de volgen-
de hypothesen. De literatuur leert dat als een voldoende hoge
verklaringskracht wordt bereikt, dergelijke kostenmodellen de
kostenvergelijking tussen ziekenhuizen een hechtere basis
kunnen verschaffen.  In een aantal gevallen gaan de voorgestelde
toepassingsmogelijkheden veel verder en wil men hierop nieuwe
tariefstelsels of budgetteringsstelsels baseren (Shuman e.a.,
1972; Lave e.a., 1973; Mc.Carthy, 1975; Culyer e.a., 1976;
zie ook paragraaf II.3).

IV.2.2 Invloed ziekenhuisfunctie

Hypothese 2: de aard van de ziekenhuisfunctie (patientenzorg)
heeft een betangrijke inv Zoed op de kosten. Uitbre€ding van
deze functie doet de koaten en de personeeZabezetting stijgen.
Dit ge Zdt zoweZ voor de totaZe koaten aZe de kosten per opname
respectieveZ€jk per verpZeegdag.

Uit de literatuur hebben we geleerd dat deze hypothese op ver-
schillende wijzen kan worden benaderd, namelijk via de specia-
lismen en de diagnosen, via de faciliteiten of via een combi-
natie van beide. In elk van deze gevallen kan een onderscheid
gemaakt worden in respectievelijk de loutere aanwezigheid van
en de mate waarin een specialisme of diagnose voorkomt of een
faciliteit gebruikt wordt. Kijken we bijvoorbeeld naar de spe-
cialismen, dan kan de ziekenhuisfunctie getypeerd worden door
het al of niet aanwezig zijn van de verschillende specialismen,
groepen van specialismen of het aantal specialismen per spe-
cialismengroep. Op deze wijze wordt echter geen of onvoldoende
rekening gehouden met de verhouding tussen de specialismen en
de mate waarin zij beoefend worden. We zouden de aanwezigheid
van een specialisme kunnen wegen door het percentage opnamen,
verpleegdagen of specialisten te berekenen voor dat specialis-
me. Een kwantificering met behulp van het aantal specialisten
is echter niet goed mogelijk, omdat de beschikbare gegevens
geen onderscheid aanbrengen in specialisten die full-time res-
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pectievelijk part-time aanwezig zijn. In onze studie kiezen we
voor een benadering via de opnamefracties.
Een soortgelijke redenering geldt ook voor de diagnosen. Een
beschouwing van de loutere aanwezigheid van bepaalde diagnosen
lijkt niet aantrekkelijk,  daar de meeste diagnosegroepen meest-
al wel (eens) voorkomen. Men kan daarom beter de mdte beschou-
wen waarin bepaalde diagnosen voorkomen. Een onderscheiding
naar de 45 diagnosegroepen, 17 ICDA-hoofdgroepen (zie tabel
III.10), of een verdere comprimering van de diagnosen tot en-
kele groepen ligt dan voor de hand.
Als de faciliteiten tot uitgangspunt worden genomen, kan meting
eveneens geschieden door alleen te letten op de aanwezigheid
van deze faciliteiten of groepen van faciliteiten. Wil men re-
kening houden met het gebruik ervan, dan zijn produktiecijfers
c.q. gegevens over de personeelsbezetting van de betreffende
afdelingen nodig.

Ten aanzien van de kwantificering van de ziekenhuisfunctie
zullen we  ons  in het vervolg richten op het onderscheid  in  een
benadering via de aard en samenstelling van het pationtenbe-
stand (1) en via de infrastructuur van het ziekenhuis, waartoe
eenvoudshalve ook de medische staf gerekend wordt (2).
1. Aard en samenstelling van het pationtenbestand

De functie van het ziekenhuis kan worden getypeerd via het
pationtenbestand dat wordt opgenomen Contslagen) aan de
hand van een verdeling van de opnamen (ontslagen) naar spe-
cialisme of diagnose. Gegevens hieromtrent zijn aanwezig
bij de SMR en BKZ-enquate. Een nuancering kan worden aange-
bracht'met behulp van meer algemene pationtenkenmerken zo-
als de leeftijdsverdeling, wijze van ontslag, medebehande-
ling e.d., alsmede de spreidingsindices zoals deze door de
SMR worden berekend. Dit betreft met name de specialismen-,
diagnose- en operatie-spreidingsindex en de verwachte ver-
pleegduur. Ook de werkelijke verpleegduur en doorstroming
zouden in dit verband genoemd kunnen worden. Onderzocht
moet worden in hoeverre met deze gegevens een goede meting
van de ziekenhuisfunctie gevonden wordt.

2. Infrastructuur van het ziekenhuis
De ziekenhuisfunctie kan ook getypeerd worden via de samen-
stelling van de medische staf (aanwezige categorieon van
specialisten (GHI)) of de aanwezigheid van bepaalde neven-
afdelingen of faciliteiten (GHI en BKZ-enquate). Ook de
produktie op de nevenafdelingen kan in de analyse betrokken
worden (BKZ-enquate). Hoewel de stafsamenstelling uiteraard
te maken kan hebben met de samenstelling van het pati8nten-
bestand, nemen we deze hier tezamen met de faciliteiten op
onder de infrastructuur. In dit verband wordt opgemerkt dat
de medische staf en faciliteiten zowel klinisch als poli-
klinisch gericht zijn.

In het onderzoek moet warden nagegaan of 6&n van de benade-
ringswijzen de voorkeur verdient of dat beter een integratie
van beide kan plaatsvinden.
Hypothese 3: de aanwezigheid van een poZ€kZ€niek heeft invZoed
op de ziekenhuiskoeten.

Onder kosten die samenhangen met een polikliniek moeten niet
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alleen verstaan worden de kosten van poliklinische spreekkamers
e.d. (poliklinische kosten in enge  zin),  maar ook de kosten van
de poliklinische verrichtingen op de nevenafdelingen (polikli-
nische kosten in brede zin).

De polikliniek kan op verschillende manieren benaderd wor-
den, bijvoorbeeld via het aantal polikliniekbezoeken. Het is
daarbij van belang onderscheid te maken in het aantal nieuwe
poliklinische pationten (eerste bezoeken) en een herhalings-
factor die gelijk is aan: het totaal aantal herhalingsbezoeken
gedeeld door het aantal nieuwe poliklinische patidnten. Nu kan
bij een constante herhalingsfactor het aantal polikliniekbe-
zoeken toenemen door een stijgend aantal eerste bezoeken. Het
is niet uitgesloten dat het aantal opnamen (en verpleegdagen)
dan eveneens zal toenemen (en daarmede de bezettingsgraad). In
dat geval zullen  vanwege de hoge constante kostencomponent
(zie hypothese 7) zowel de kosten per verpleegdag als de kos-
ten per opname afnemen (gelijke verpleegduur). De totale zie-
kenhuiskosten zullen enigszins toenemen. Het kan ook zijn dat
de toename van het aantal polikliniekbezoeken alleen samenhangt
met het feit dat specialisten in een bepaald ziekenhuis in de
polikliniek van dat ziekenhuis geconsulteerd kunnen worden en
elders slechts thuis spreekuur houden,   of  dat het aantal nieuwe
gevallen toeneemt zonder effect op de kliniek (gelijkblijvend
aantal opnamen en verpleegdagen; stijgende of gelijkblijvende
kosten per opname en verpleegdag).

Anders ligt de situatie wanneer het aantal polikliniekbe-
zoeken toeneemt ten gevolge van een hogere herhalingsfactor.
Dit kan samenhangen met minder opnamen of korter durende opna-
men (dalende bezettingsgraad) . Ingeval de grotere poliklinische
activiteit resulteert in minder opnamen (verpleegdagen), zul-
len zowel de kosten per verpleegdag en per opname, als de ver-
pleegduur toenemen (substitutie klinische opnamen door poli-
kliniekbezoeken). De totale ziekenhuiskosten kunnen wellicht
wat afnemen. Vindt er daarentegen bij eenzelfde pationtenbe-
stand sneller ontslag plaats, doordat de polikliniek zo spoedig
mogelijk de zorgverlening overneemt, dan neemt de verpleegduur
af en de kosten per verpleegdag toe (substitutie klinische
verpleegdagen). Ook hier kunnen de totale ziekenhuiskosten la-
ger zijn. Afhankelijk van de grootte van de afzonderlijke in-
vloeden zullen de kosten per opname stijgen of dalen. Verwacht
mag worden, dat per saldo de kosten per opname zullen dalen,
doordat de verlaging van de verpleegduur de hogere kosten per
verpleegdag zullen overcompenseren. Minder opnamen en sneller
ontslag zullen zich nu in de praktijk vooral kunnen voordoen
bij een geringe opname-bereidheid van de pationten, bij een
stringent opnamebeleid van de artsen, bij een beddenschaarste,
bij de aanwezigheid van voldoende poliklinische voorzieningen
en bij een goed functionerende eerste-lijns geneeskunde.

De algemene conclusie is dat de kostenconsequenties afhan-
kelijk zijn van de aard van de poliklinische activiteiten. Een
lage herhalingsfactor en veel opnamen per eerste polikliniek-
bezoek duiden bij een gegeven pationtenbestand overigens op een
relatief zwakke poliklinische functie.
Twee kanttekeningen worden hierbij gemaakt.  In de eerste plaats
is afgezien van de onderlinge overplaatsingen van zowel klini-
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sche als poliklinische pationten tussen de verschillende zie-
kenhuizen. In de tweede plaats is een becijfering van de con-
sequenties voor de maatschappelijke kosten bij een toenemende
poliklinische activiteit een zaak die duidelijk van het behan-
delde vraagstuk moet worden gescheiden. Een dergelijke becij-
fering zou erin resulteren, dat voor een gegeven populatie en
bij gegeven nevenvoorwaarden die medische diensten zouden wor-
den aangegeven die een minimumbeslag op mankracht en middelen
leggen. Deze kwestie is in ons onderzoek niet aan de orde.

Belangrijk is dus de aard van de poliklinische activiteiten.
Des te groter het gemis in het gegevensmateriaal van een split-
sing in eerste en herhalingsbezoeken. Eigenlijk zou men voor
de poliklinische patidnten een soortgelijk registratiesysteem
moeten hebben als voor de klinische pationten. Bekend is
slechts het totaal aantal polikliniekbezoeken (BKZ-enquSte).
Wij zullen derhalve moeten volstaan met een globale benadering
waarbij bijvoorbeeld het totaal aantal polikliniekbezoeken aan
het aantal opnamen kan worden gerelateerd. Een hoge waarde van
dit kengetal duidt op relatief weinig opnamen en veel polikli-
niekbezoeken. In dat geval ligt het voor de hand dat vooral de
herhalingsbezoeken zullen toenemen. Immers,  bij een stijqend
aantal eerste bezoeken zouden ook meer opnamen volgen, zodat
de verhouding niet veel zou veranderen, tenzij de polikliniek
vooral als een substituut voor de eerste-lijns geneeskunde zou
kunnen worden beschouwd. De polikliniekbezoeken per opname
zullen daarom vooral samenhangen met het aantal herhalingsbe-
zoeken, temeer daar dat aantal ook groter is dan het aantal
eerste bezoeken.

De aanwezigheid en het gebruik van de polikliniek kan be-
halve via de polikliniekbezoeken langs andere wegen aangegeven
worden:
a.  via het aantal zittingsuren ( 'klokuren' ), eventueel verdeeld

naar specialismen (BKZ-enquate)
b. via het aantal spreekkamereenheden, eventueel verdeeld naar

specialismen (BKZ-enqu&te)
c. via de verhouding tussen klinische en poliklinische op-

brengsten (NZI) c.q. produktiecijfers van afdelingen die
zowel voor de kliniek als de polikliniek werken (BKZ-enqu&te) .

Voor een juiste interpretatie is vereist dat de gemaakte voor-
onderstellingen steeds in het oog gehouden warden. Zo laat een
regressie-analyse waarin tegelijkertijd de ziekenhuisfunctie,
verpleegduur, bezettingsgraad, opname-index e.d. zijn betrok-
ken, betrekkelijk weinig ruimte voor de geschatte invloed van
de polikliniekvariabele.  Als een goede typering zowel van de
klinische als van de poliklinische functie gevonden is, kunnen
de onderlinge samenhangen geanalyseerd worden. De bestaande
relaties tussen opnamepatroon, verpleegduur, poliklinisch ge-
beuren en de verrichtingen op de nevenafdelingen zouden dan
verder onderzocht kunnen worden, waarbij bijvoorbeeld de pro-duktie gericht op de klinische pationt onderscheiden zou kunnen
worden van die gericht op de poliklinische. Dit vereist een
explicitering van de veronderstelde verbanden, die in een si-
multaan vergelijkingenstelsel getoetst moeten worden. Voor het
beslag op klinische en poliklinische ziekenhuisdiensten is ookhet  functioneren van de eerste-lijns gezondheidszorg van belang
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(Van Praag e.a., 1973). Onze studie is in dit opzicht echter
beperkt van opzet en betekenis en niet direct geschikt voor
een analyse van bijvoorbeeld het vraagstuk van substitutie
tussen kliniek en polikliniek (zie ook Nuyens, 1976).
Hypotheae 4: naarmate de opnamedruk van het ziekenhuis groter
wordt, zaZ een ander pati#ntenbestand worden behandeZd en
onderzoek en behandeZing intens€ever worden.

Een hogere opnamedruk kan op de kosten per opname een andere
uitwerking hebben dan op de kosten per verpleegdag. Bij een
hoge opnamedruk, dat wil zeggen een relatief lage opnamecoof-
ficient in het verzorgingsgebied, worden bepaalde diagnosen
juist minder frequent opgenomen (Fokkens, 1969; zie ook para-
graaf III.4.2). Met name zouden in dit geval niet of minder
acute ziektebeelden minder vaak worden opgenomen. Dit zou de
personeelsbezetting kunnen doen toenemen en ook de kosten zo-
wel per opname als per verpleegdag als in totaliteit. Aan de
andere kant is het denkbaar dat men bij een hogere opnamedruk
en een bepaalde bedbezetting de pationten intensiever gaat
behandelen. Dit zou een verhoging van de personeelsbezetting,
de kosten per verpleegdag en de totale kosten tot gevolg kun-
nen hebben en mogelijk een verlaging van de kosten per opname.
Bij een verandering van de opnamedruk zouden hierdoor ook de
verpleegduur en/of de bezettingsgraad kunnen veranderen. Dit
zou het minder wenselijk maken de verschillende variabelen in
66n regressievergelijking op te nemen. Het is ook denkbaar dat
per saldo geen invloed wordt gevonden van de opnamedruk op de
verpleegduur, omdat de beschreven tegengestelde effecten elkaar
opheffen. Of dit het geval is, zou nagegaan kunnen worden in
de vooranalyse, waarin geen ceteris paribus-veronderstellingen
behoeven te worden gemaakt (zie paragraaf V.5). Overigens kan
ook een vergelijking ter verklaring van de doorstroming leren
in hoeverre de opnamedruk hierop van invloed is. Mocht deze
invloed op de doorstroming niet aanwezig zijn of niet belang-
rijk blijken, dan kan het opnemen van de opnamedruk in de re-
gressie-analyse vooral dienen als indicatie voor het aantal
acute ziektegevallen (aard pationtenbestand).

De opnamedruk kan gemeten warden aan de hand van de door de
SMR berekende klinische opnamedruk. Het is ook mogelijk een
andere index te gebruiken, de zogenaamde opname-index van het
ziekenhuis, welke afgeleid kan worden uit de door de GHI bere-
kende rayongrootte en het aantal opnamen van het ziekenhuis.
Deze opname-index heeft het voordeel dat hij van alle zieken-
huizen bekend is.

Hypothese 5: de aanwezigheid van op Ze€dingen is van inv Zoed op
de personeeZsbezetting en de ziekenhuiskosten. Het vervuZZen
van funeties op het terrein van opZe€dingen zaZ een be Zangrijk
aBpent zijn van dc ziekenhuisfunctie.

Bedoeld zijn zowel de opleiding tot verpleegkundige, zieken-
verzorgende e.d. als de opleiding tot arts en specialist. Ook
hier kunnen weer diverse varianten ter kwantificering onder-
kend worden. Men kan dummyvariabelen of de aantallen personen
in opleiding tot uitgangspunt nemen (GHI): Bij het vervullen
van opleidingsfuncties voor verpleegkundige, ziekenverzorgende
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etc. zal de personeelsbezetting waarvan de leerlingen een on-
derdeel uitmaken, naar onze mening toenemen. De aanzienlijk
lagere salarissen van personeel in opleiding kunnen wellicht
de minder hoge produktiviteit van deze categorie compenseren.
Meer leerlingen leidt in deze visie tot lagere kosten (Van den
Boogert,  1956) .  Bij een co-assistenten- en assistentenopleiding
zullen ons inziens de personeelsbezetting en ook de kosten ho-
ger zijn (zie ook paragraaf II.4.1).

IV.2.3 Ziekenhuisomvang en kosten

Hypothese 6: in de ziekenhuizen z€in 'economiea of scaZe'
werkzaam. Bij achaaZvergroting daZen aanvanke Z€jk de kosten
zoweZ per opname aZa per verpZeegdag en ook de pereonee Zsbe-
setting totdat de ziekenhuisomvang een bepaaZd niveau bere€kt
heeft. Na dit niveau st€jgen de gemiddeZde kosten en perso-
neeZebezetting weer. De totaZe koeten zuZZen bid eZke capa-      
diteitsvergroting toenemen.

Deze hypothese steunt op het bedrijfseconomisch inzicht , dat
bij schaalvergroting in eerste instantie voordelige schaal-effecten optreden door arbeidspecialisatie en beter gebruik
van ondeelbare produktiemiddelen e.d. Bij grotere ziekenhuizen
wordt de beheer- en communicatieproblematiek echter dermatecomplex dat tegenwerkende krachten gaan ontstaan. Het eerder
genoemde effect wordt dan overgecompenseerd. Voor de planning
van nieuwe ziekenhuizen is dit alles van belang om eventueelte kunnen bepalen welke ziekenhuisomvang uit het oogpunt van
kosten de voorkeur verdient.1 Even belangrijk is het eventuele
minimum- en maximumgrenzen aan te geven.
In de literatuur worden in het algemeen geen of niet-belang-

rijke schaaleffecten gevonden. Het is niet geheel en al uit-      gesloten dat dit (ten dele) veroorzaakt wordt door de wijze
waarop het multiproduktkarakter  van het ziekenhuis is benaderd.
Toetsing van deze hypothese vraagt dat veel zorg wordt besteed
aan een goede typering van de ziekenhuisfunctie. Of schaalef-
fecten optreden zou nagegaan kunnen worden door ziekenhuizen
met een gelijke functie, maar verschillende omvang met elkaar
te  vergelijken. Er zouden dan echter kleine groepen van zieken-
huizen ontstaan, waarschijnlijk te klein om nog statistisch
significante uitspraken te kunnen doen. Daar komt bij dat ookandere factoren dan de ziekenhuisfunctie een kosteninvloed
kunnen hebben. Daarom wordt deze weg in ons onderzoek niet
gevolgd.

Het feit dat grotere ziekenhuizen toenemende communicatie-en coordinatieproblemen kennen, kan wellicht afgelezen worden
uit de personeelsbezetting op de afdelingen directie en ad-

lTal van oorzaken die tot kleinere of grotere ziekenhuizen kunnen leiden
('behoefte' of toegestane capaciteit aan ziekenhuisvoorzieningen in een
bepaald gebied, spreiding der voorzieningen, opleidingseisen, eisen ten
aanzien van de stafsamenstelling, faciliteiten, kwaliteit e.d.) blijven
in deze beoordeling buiten beschouwing (zie ook rapport en advies zie-
kenhuissituatie Utrecht, College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1976).
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ministratie (GHI). Het communicatieprobleem kan zich op een
aantal manieren uiten. Zo kan er samenhang bestaan tussen de
bezettingsgraad en omvang e.d. Dit ligt in de sfeer van de ca-
paciteitsbenutting (paragraaf IV.2.4).

Een vraagstuk dat in deze de aandacht vraagt, is de meting
van de ziekenhuisomvang. Dikwijls wordt deze omvang benaderd
aan de hand van het aantal beschikbare bedden. Hierbij doen
zich twee problemen voor. In de eerste plaats heeft deze (kli-
nische) maatstaf niet op de totaliteit van het ziekenhuis be-
trekking; de polikliniek valt er buiten. In deze studie wordt
daarom naast het gemiddeld aantal beschikbare bedden (NZI) ook
een polikliniekvariabele opgenomen. Deze grootheden zijn niet
optelbaar. In de tweede plaats is de beddenmaatstaf niet hele-
maal juist, omdat 'bijzondere' bedden (bijvoorbeeld intensive
care) en 'gewone' bedden zonder meer bij elkaar worden geteld.
De beschikking over capaciteitsgegevens van functionele afde-
lingen zou hier uitkomst kunnen bieden. Het berekenen van een
gewogen beddental is bij gebrek aan gegevens evenwel niet mo-
gelijk; bovendien zou het aangeven van de gewichten een moei-
zaam en arbitrair proces zijn. Met het verschil (in infrastruc-
tuur) tussen een bed in een groot ziekenhuis en een bed in een
klein ziekenhuis, moeten we echter in de analyse wel rekening
houden.

IV.2.4 Capaciteitsbenutting en kosten

Hypothese 7: naarmate de bezettingsgraad toeneemt c.q. de ge-
midde Zde verp Zeegduur afneemt, daZen de kosten per opname.
Voor de kosten per verpZeegdag is vooraZ de bezettingsgraad
van be Zang en de verpZeegduur niet of niet sterk. De door-
stroming in het ziekenhuis heeft derhaZve meestaZ beZangr€ike
koatenconsequenties in termen van gemiddeZde kosten. Op het
totaZe kostenbeeZd zaT een andere benutting van de capaciteit
daarentegen van wein€g betekenis zijn.

Slaat hypothese 6 op de kostencurve op lange termijn met als
kernpunt de bepaling van de gewenste omvang van een nieuw zie-
kenhuis, hypothese 7 heeft betrekking op de kostencurve op
korte termijn. Zij houdt zich bezig met de kostenconsequenties
van het gebruik van ziekenhuisvoorzieningen, hetgeen ook van
belang kan zijn bi j een beoordeling van de wenselijkheid ombij
een stijgende vraag naar ziekenhuisdiensten de capaciteit uit te
breiden. Naarmate de marginale kosten met betrekking tot de
benutting lager zijn, zal men vanuit dit gezichtspunt eerder
besluiten om aan een stijgende vraag (bijvoorbeeld toenemende
bevolking) te voldoen door een verhoging van de benutting van
de bestaande capaciteit. Omgekeerd zal bij een dalende vraag
een aanpassing van de capaciteit uit kostenoogpunt gewenst
zijn. Het ligt overigens voor de hand dat bij lage marginale
kosten dit niet zo gemakkelijk zal zijn omdat de infrastructuur
dan weinig pationtgebonden is. De beschreven relaties geven
natuurlijk slechts een zeer partiole benadering van het plan-
ningsprobleem, waarbij  tal van zaken zoals kapitaalvernietiging,
relaties met overige gezondheidszorgvoorzieningen e.d. een rol
spelen. Steeds zal men de gevolgen van bepaalde maatregelen
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voor de totaliteit van de gezondheidszorg in het oog moeten
houden. Een kwantificering binnen de ziekenhuissector speelt
hierbij uiteraard een belangrijke rol.Over de relatie tussen omvang en capaciteitsbenutting is op
voorhand moeilijk een uitspraak te doen. Enerzijds ligt er het
feit dat door de werking van de diversiteitsfactor grotere
ziekenhuizen een hogere bezetting (NZI) zouden kunnen halen
dan kleinere ziekenhuizen. Om dezelfde reden zouden ook rela-
tief minder bedden van het totaal aantal bedden voor spoed-
opnamen vrijgehouden hoeven te worden. Anderzijds zouden degrotere coordinatieproblemen in de grotere ziekenhuizen tot
een lagere bezettingsgraad kunnen leiden. Bij dit alles dient
zich de vraag aan in hoeverre de beschreven verschijnselen
beInvloed worden door het feit dat de bezettingsgraad in 1971
in het kader van het tariefbeleid min of meer genormeerd was
(90%: minimumnorm). Hiermee wil overigens geenszins de sugges-tie gewekt worden dat in elk ziekenhuis 'wachtlijsten' voor-komen, waaruit ad infinitum pationten kunnen worden opgeroepen.De tweede component  van de doorstroming, de gemiddelde verpleeg-
duur   (NZI) , heeft naar onze mening een ander karakter. Een hogereverpleegduur zouden we niet graag geheel op het conto van eenslechter management willen schrijven, hoewel bepaalde aspectenervan daar natuurlijk wel mee kunnen samenhangen (belang vansoepel samenspel van verschillende diensten; zie ook Querido,
1963, blz.131).De verpleegduur wordt primair bepaald door deaard  van het pationtenbestand en de behandelwijze  van de artsen.

Wat de personeelsbezetting betreft ligt het voor de hand te
veronderstellen dat een hogere doorstroming steeds zal leidentot een hogere personeelsbezetting.

IV.2.5 Overige kenmerken en kosten

Hypotheae 8: overhe€d82€ekenhuisen werken duurder dan parti-
cuZiere ziekenhuizen.
De overheidsziekenhuizen kennen betere loon- en arbeidsvoor-waarden, waardoor de totale personeelslasten per personeelslid
hoger zullen zijn. Ook kunnen de overheidsziekenhuizen eenbredere functie, een ander takenpakket en ook een andere omvang,
bezettingsgraad, verpleegduur e.d. hebben dan de particuliereziekenhuizen. In hoeverre de bestaande verschillen in kosten
en personeelsbezetting met een andere functie, omvang e.d. Of
met de beheervorm samenhangen, is niet onmiddellijk duidelijk.Toch verwachten wij dat overheidsziekenhuizen duurder werken
dan particuliere ziekenhuizen, tenzij de personeelsbezettingin de overheidsziekenhuizen aanzienlijk lager zou zijn of ermet minder kapitaalgoederen gewerkt zou worden.In het algemeen is er sprake van een toenemende overheids-
invloed vooral op het vlak van de financiering, planning ennormering. Dit betekent niet dat het aantal overheidszieken-
huizen sterk groeiende is. Ter kwantificering van dit aantalkan men een dummyvariabele opnemen (NZI). Op deze wijze ver-krijgt men echter slechts een zeer globale indruk van de werk-
zame krachten. Een gedetailleerder onderzoek in een later sta-dium, waarbij de lonen, personeelsbezetting, ziekenhuisfunctiee.d. in hun onderlinge samenhang worden bestudeerd, lijkt niet
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zonder belang. De verwachting is dat de verschillen tussen
overheidsziekenhuizen en niet-overheidsziekenhuizen in de tijd
gezien steeds kleiner worden: er is sprake van een aanpassing
zowel via het arbeidsvoorwaardenbeleid, als via het tarieven-
beleid  van  het COZ, voorzover  er geen compensatie van verliezen
uit gemeentelijke budgetten plaatsvindt.

Hypothese 9: kamerverpZeging is kostbaarder dan zaaZverpZeging.
Verondersteld wordt dat bij een hoger percentage kamerverple-
ging de kosten en de personeelsbezetting zullen toenemen. Deze
hypothese wordt gekwantificeerd door middel van een variabele
die het procentuele aandeel van de le en 2e klasse verpleeg-
dagen  in het totale aantal aangeeft  (NZI) . Een andere mogelijk-
heid zou zijn dummyvariabelen op te nemen die aangeven of de
3e klasse verpleging overwegend geschiedt op kamers met 4 of
minder bedden, met 5 of 6 bedden, met 7 t/m 10 bedden of met
meer dan 10 bedden (BKZ-enqu&te).

Hypothese 10 : nieuwere ziekenhu€zen Zaten een efficiantere
personeeZsopbouw toe.
Weliswaar is een aantal ziekenhuizen betrekkelijk recent ge-
bouwd (23% der algemene ziekenhuizen is na 1966 gebouwd), maar
een groter aantal dateert van vele jaren geleden. In deze be-
langrijke hypothese speelt de eventuele substitutie tussen de
produktiefactoren kapitaal en arbeid een rol (technologie).
De redenering luidt meestal dat nieuwere ziekenhuizen vanwege
de hoge afschrijvingen en interest hogere kosten zullen hebben.
Daar komt bij dat nieuwere ziekenhuizen uiteraard beter zijn
afgestemd op de toekomst. In de eerste jaren kan er dan sprake
zijn van bepaalde overcapaciteiten in termen van ruimten per
bed die in latere jaren nodig kunnen zijn. Hogere kosten im-
pliceren echter nog niet een inefficiontere personeelsopbouw.
Integendeel, in de regel wordt nieuwbouw juist verdedigd door
te wijzen op de mogelijkheid tot betere routing en betere or-
ganisatie, waardoor de personeelsbezetting per 100 bedden lager
zou kunnen zijn. Bij een analyse van de invloed van het bouw-
jaar (BKZ-enqu6te) moet wel in acht worden genomen, dat in
nieuwere ziekenhuizen meer kamer- dan zaalverpleging kan
plaatsvinden (zie hypothese 9).

Hypothese 11: de vestigingepZaate van het ziekenhuis (urbani-

satiegraad) is van inv Zoed op de hoogte der ziekenhuiskosten.
Dit heeft gevoZgen voor zowe Z de gemiddeZde koaten aZe de
totaZe kosten. De personeeZabezetting kan ongewidz€gd bL€iven.

De vestigingsplaats heeft invloed:
1. op het loonpeil

Hoewel over het algemeen gesproken kan worden van een lan-
delijk loonbeleid in het ziekenhuiswezen, kunnen er regio-
naal verschillen voorkomen. Deze verschillen kunnen ont-
spruiten uit de verschillende toepassing van landelijke

loonregelingen en uit regelingen, die geen landelijk maar
een regionaal karakter dragen. Voor wat het laatste betreft
wordt verwezen naar de salarioring van de administratieve
en huishoudelijke sector in het ziekenhuis (zie NZI, 1972a).
Gegevens omtrent het loonpeil kunnen afgeleid worden uit de
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salariskosten en personeelsgegevens.
2. op de investeringen

In de grotere centra is er sprake van een oligopolistische
concurrentie tussen de ziekenhuizen, zich voornamelijk
uitend in de aanschaf van moderne apparatuur en afdelingen.
Het concurrentie-element zal, zo dit er al is, niet een
prijsdrukkende, maar eerder een kostenverhogende werking
hebben (Van der Meyden, 1968).

3. op de consumptiepatronen, via de urbanisatiegraad
Een hogere urbanisatiegraad betekent meestal meer aanbod
van  ziekenhuisvoorzieningen;  bij het hanteren van de globale
planningsrichtlijnen werd in het verleden tot in het najaar
van 1973 rekening gehouden met verschillen in urbanisatie-
graad (zie Fokkens e.a., 1974). Een en ander kan ook samen-
gaan met andere consumptiepatronen voor stedelijke gebieden
en voor het platteland. Wellicht ten overvloede wordt opge-
merkt dat we ons hier niet bezighouden met de vraag of be-
paalde consumptiepatronen al dan niet wenselijk zijn.

Het inbrengen van de urbanisatiegraad kan dus verschillende
effecten teweeg brengen. Toetsing van deze benadering kan
plaatsvinden via een variabele die een hogere waarde aanneemt
naarmate de vestigingsplaats van het ziekenhuis een sterker
geurbaniseerd karakter heeft (CBS).
In onze studie is een hercodering van de gemeenten gemaakt
naar de volgende vier groepen:
I  : gemeenten met plattelandskarakter (plattelandsgemeenten,

verstedelijkte plattelandsgemeenten en plattelandsstad-
jes): stedelijke woonkern met minder dan 10.000 inwoners

II : kleine steden: stedelijke woonkern met meer dan 10.000
inwoners en minder dan 30.000 inwoners

III: middelgrote steden: stedelijke woonkern met meer dan
30.000 inwoners en minder dan 100.000 inwoners

IV : grote steden: stedelijke woonkern met meer dan 100.000
inwoners.

De ziekenhuizen krijgen nu de code van de gemeenten waarin ze
gevestigd zijn. De procentuele verdeling over de 132 zieken-
huizen is: I (21%), II (24%), III (28%), IV (27%).

Hypothese 12 : het geaZoten ziekenhuis heeft door z€jn organi-
satievorm een andere kostenpositie dan het open ziekenhuis.

In het open ziekenhuis (GHI) heeft elke specialist in beginsel
de mogelijkheid pationten op te nemen en te behandelen. In het
gesloten ziekenhuis ligt de zaak anders. Er zijn duidelijke
afspraken tussen ziekenhuis en specialist over opname en pa-
tiontenbehandeling. Dit heeft consequenties voor de hele orga-
nisatie (afbakening van verantwoordelijkheden etc.) binnen het
ziekenhuis en dientengevolge, naar verwachting, ook voor de
kosten. Het open of gesloten karakter van het ziekenhuis kan
ook invloed hebben op de kwaliteit van zorg (zie Roemer, 1969).
Hypothese 13: de confession€Ze aard van het ziekenhuis zaZ
inv Zoed hebben op de koaten en personee Zsbezetting.

Van oudsher is er vanuit kerkelijke groeperingen een sterke
stempel gedrukt op de Nederlandse ziekenhuizen. Dit uitte zich
in de inzet van religieuzen, andere loonvorming e.d. In hoe-
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verre dit anno 1971 nog speelt, dient te worden nagegaan. Het
ligt voor de hand deze hypothese te toetsen met behulp van don
dummyvariabele door de ziekenhuizen te splitsen in rooms-
katholieke ziekenhuizen en overige ziekenhuizen of met behulp
van twee dummyvariabelen, als men ook de protestante zieken-
huizen als aparte groep wil beschouwen (GHI).

De geformuleerde hypothesen zijn uiteraard niet volledig, maar
zouden nog aangevuld kunnen worden met hypothesen omtrent de
invloed van de tariefstructuur, de uitbestedingen en de be-
stuursvorm van het ziekenhuis. Vooruitlopend op de volgende
hoofdstukken waarin de modelspecificatie wordt gegeven, die is
gebaseerd op de hypothesen en op de verrichte vooranalyse,
worden hier de variabelen genoemd welke uiteindelijk in de
(basis)regressiemodellen worden betrokken. Ook wordt steeds de
betreffende informatiebron vermeld:
- ziekenhuisfunctie

faciliteiten (GHI en BKZ-enquate)
specialisatie (gemeten door de despecialisatiegraad;

SMR en BKZ-enqu&te)
percentage KNO-pationten (SMR en BKZ-enqu&te)
polikliniek (NZI)
opleiding tot specialist (GHI)
opleiding co-assistent (GHI)
opleiding ziekenverzorgende (GHI)

- capaciteit
aantal bedden (NZI)

- capaciteitsbenutting
bezettingsgraad (NZI)
(gecorrigeerde) verpleegduur (NZI)- overige variabelen
opname-index (GHI)
beheervorm (overheid/particulier) (NZI)
aard (religie) (GHI)
karakter (gesloten/open) (GHI)
percentage klasseverpleging (NZI)
bouwjaar (BKZ-enquete)
urbanisatiegraad (CBS)

IV.3 STATISTISCHE METHODEN

In ons onderzoek zal uiteindelijk vooral gebruik worden gemaakt
van regressie-analyse. In de analyse welke hieraan voorafgaat
(vooranalyse) wordt gebruik gemaakt van factor-, cluster- en
schaalanalyse.1 Een beschrijving van de modellen en de model-

1 Toegepast worden programma's uit de programmabibliotheek van de afdeling
Mathematische Statistiek van het Mathematisch Centrum te Amsterdam. Voor
de factoranalyse is gebruik gemaakt van de methode van J0reskog (1963),
voor de schaalanalyse de methode van Mokken (1970) en voor de cluster-
analyse de hi6rarchische clusteranalyse van Johnson (1967). Voor de re-

gressie-analyse is de kleinste kwadraten-methode toegepast zoals door
Van Gelderen (1975) beschreven in het rapport SW 35/75.
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veronderstellingen vormt onderwerp  van deze paragraaf. Het doel
van de analyse indiceert de keuze van de te gebruiken analyse-
techniek. Zal een algemene beschrijving van de gegevens vooral
vragen om materiaalreductie (factoranalyse), een toetsing van
specifieke hypothesen maakt toepassing van een andere techniek
(regressie-analyse) nodig. Zo heeft elke techniek zijn speci-
fieke mogelijkheden en beperkingen.

IV.3.1 Het regressiemodel

Allereerst worden enkele statistische en methodologische as-
pecten  van de regressie-analyse behandeld (zie Johnston, 1972) .

Enkele statistische aspecten van de multipele re-
gressie-analyse
Het regressiemodel kan men als volgt weergeven:

n
Yi = a +I bjXij + Ui

J=1

waarbij Yi = de waarde van de te verklaren variabele Y beho-
rende bij de i-de waarneming

a  = de constante term
Xij= de waarde van de verklarende variabele j behoren-

de bij de i-de waarneming
bj = regressiecoofficient behorende bij verklarende

variabele j; j = 1,2,...,n
n  = aantal verklarende variabelen
Ui = storingsterm behorende bij waarneming i;

i = 1,2,...,m

Het doel van de regressie-analyse is de schatting van de re-
gressiecoofficienten a en bj op basis van de informatie aanwe-
zig in de m waarnemingen betreffende de Y en Xi variabelen.
Hiervoor bestaan verschillende schattingsmetho en. Als oplos-
singsmethode (schattingsprocedure) wordt meestal de kleinste
kwadratenmethode gehanteerd. Deze methode geeft als schatting
voor de parameters a,  bj die waarde die   I FYi - (a +  bjXij  21L
minimaliseert. Deze schattingen heten regressieco8fficienten.
Ze zijn eenduidig bepaald als de matrix X bestaande uit de  ele-
menten Xij,aangevuld met Son kolom van enen (behorende bij de
constante term), de rang n+1 heeft, hetgeen we in het vervolg
zullen aannemen (niet-collineariteit). Naast de co6fficienten
en hun geschatte standaardafwijkingen is ook nog van belang
het deel van de variatie in de te verklaren variabele (Y) dat
door de verklarende variabelen met deze data wordt verklaard.

I (fi-Y) 2Dit wordt weergegeven door de R2 (= ), die een indica-
I(Yi-Y)2

tor is voor de totale verklaringskracht van het model. Hierbijn
is *i gelijk aan: S + &16jxij. Een schatter wordt met een -
boven het betreffende symbool aangegeven. Deze R2, die gelijk
is aan het kwadraat van de multiple correlatiecoofficient,
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wordt determinatiecoofficient genoemd.

De te toetsen hypothesen, de beschikking over bruikbare ge-
gevens en het aantal waarnemingen bepalen nu hoeveel en welke
invloeden expliciet in de relaties opgenomen kunnen worden.
Als eenmaal het model gespecificeerd is, dat wil zeggen als de
te verklaren en verklarende variabelen alsmede de vorm van de

wiskundige vergelijking bepaald zijn, vraagt de storingsterm
speciale aandacht.  Dit komt omdat de statistische eigenschappen
van de parameterschattingen afhangen van de statistische eigen-
schappen van de storingsterm. Gewoonlijk veronderstelt men dat
voorwaardelijk op de waarden van de verklarende variabelen
(gegeven X-variabelen) de storingsterm afkomstig is uit een
waarschijnlijkheidsverdeling met de volgende eigenschappen:

(a) E(Ui) =0, voor alle i

(b)   E(Ui) = a8, voor alle i
(c) E(Uiuj) =0, voor alle i, i *j
(d) Ui normaal verdeeld en onderling onafhankelijk

Als aan deze statistische veronderstellingen voldaan is, kun-
nen enkele belangrijke eigenschappen voor de parameterschat-
tingen worden afgeleid. Uit (a) volgt dat de kleinste kwadra-
tenschatters Sj zuiver zijn (E(Bj) = bj; j = 1,2,...,n).
Is bovendien aan (b) en (c) voldaan, dan zijn de schatters zo-
wel efficiont als zuiver. Met efficionte schatters worden

schatters bedoeld, die de kleinst mogelijke varianties hebben
uit de klasse van zuivere schatters. Met behulp van (a) t/m (d)
kunnen de nodige hypothesen worden getoetst en betrouwbaar-
heidsintervallen voor de theoretische regressiecoofficienten

worden geconstrueerd (zie Johnston, 1972). Ie 
Nu geldt dat bi j niet-collineariteit  de  a   = m-n-11' een zuivere
schatter is voor de variantie van de storingsterm: 02, waarbijn
het i-de residu ei = Yi - (a+j£16jxij)· Uit (a) t/m (d) valt op

eenvoudige wijze voor de matrix van varianties van de schat-
tingsuitkomsten van de afzonderlijke regressiecoofficienten af
teleiden, dat cov(a,61,•••Sn) =81(XTX)-1. In voorkomende ge-
vallen zal de normaliteitsveronderstelling getoetst kunnen
worden door een onderzoek van de residuen. Ook kan men hiermee

nagaan of aan de andere veronderstellingen voldaan is.

Evaluatie van een regressiemodel
Voor een goede kwantificering en juiste acceptatie of verwer-
ping van hypothesen moeten er adequate modellen ter beschikking
zijn. Het hierboven beschreven model is weliswaar geen exacte
weergave van de werkelijkheid,  maar wij hopen dat het een goede
benadering is, zodat  we het kunnen gebruiken  in ons econome-
trisch onderzoek. Waar mogelijk zullen wij steeds onderzoeken
of van de veronderstellingen niet teveel is afgeweken. Het

best kan men het zich aldus voorstellen, dat het in eerste in-
stantie gekozen mathematische model slechts een voorlopig uit-
gangspunt  is, dat aanpassing behoeft, wanneer de feiten daartoe

aanleiding geven.  Dit ligt besloten  in het empirische uitgangs-
punt van de econometrische benaderingswijze.
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A. Inhoudelijke evaluatie
In de eerste plaats is het een vereiste dat de resultaten
zinvol zijn. Men gaat uit van bepaalde hypothesen, dat wil
zeggen, men heeft bepaalde verwachtingen omtrent de zinvol-heid van bepaalde relaties  en de daarin opgenomen variabelen
alsmede omtrent het resultaat van de analyses. Zowel de
richting van de invloed als de grootte van de coofficient
moeten plausibel zijn; de functie van het ziekenhuis bij-
voorbeeld heeft een belangrijke kostenverhogende invloed.B. Statistische evaluatie
Voordat de analyseresultaten kunnen worden geinterpreteerd,
moeten ze eerst nog op een aantal statistische aspecten
worden bezien.

1. de verdeling van de residuen
Het is nodig voor elk regressiemodel het gedrag van de re-siduen te onderzoeken. Het residu kan gezien worden als een
indicator voor de storingsterm.

2. de significantie van de co8fficienten
Men weet pas of de invloed van een bepaalde variabele welof niet te verwaarlozen is, als de nauwkeurigheid van de
schatting hoog is. Hiertoe bieden de geschatte standaard-
afwijkingen  van de geschatte coofficienten een mogelijkheid,
uitgaande van alle bovengemaakte veronderstellingen (zieJohnston, 1972). Bij vele toepassingen streeft men een be-
trouwbaarheid   na  van 95%, hetgeen hoog genoeg   is  om zich voor
dwaalsporen te behoeden (namelijk het significant noemenvan een effect als het in werkelijkheid te verwaarlozen of
zel fs  van een omgekeerde richting  is) . Wij zullen  ook in een
aantal gevallen geschatte coofficienten noemen met een la-
gere betrouwbaarheid (zeg 85% of meer), als (a) deze effec-
ten niet strijdig zijn met eerder geformuleerde hypothesen,
en (b) uit vervolganalyses, met andere jaargangen of andere
specificaties dezelfde geschatte waarden naar voren komen.
Waar hiervan sprake is, zal dit worden vermeld en zullen
nog speciale aanvullende analyses worden verricht. De be-
trouwbaarheden kunnen afgelezen worden uit de zogenaamde
t-waarden (Ji: zie Johnston,  1972) . Bij eenzijdige toet-

061
sing en voldoeAde vrijheidsgraden komt een t-waarde van 1overeen met een betrouwbaarheid van 84% en bij tweezijdige
toetsing een t-waarde van 1,5 met 87%.

3. R2 (=determinatiecoofficient)
De R2 is het percentage van de variantie in de te verklaren
variabele, dat met deze waarnemingen door het model ver-klaard wordt. Men moet aan de R2 niet een te absolute bete-
kenis toekennen. Naast de R2 wordt vaak een voor het aantalvrijheidsgraden gecorrigeerde R2 weergegeven.  Deze is gelijk
aan  1- (1-R2) (m n11 ). Hieraan is evenmin een absolute bete-
kenis toe te kennen.

Het gaat er in de regressie-analyse om te komen tot een kwan-tificering van het model. Zoals wij boven gezien hebben, leidt
de  regressie-analyse  niet tot exacte determinatie  van het model,
maar tot een schatting ervan, die een zekere onbetrouwbaarheidkent.
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Interpretatie
De geschatte regressiecoofficienten geven bijvoorbeeld de ver-
andering aan in de kosten per opname bij een wijziging van het
aantal KNO-pationten. Het kan zijn dat de interesse vooral naar
een dergelijke afzonderlijke invloed uitgaat.  Het kan ook voor-
komen dat een vergelijking van de verschillende invloeden van
meer belang wordt geacht. Bij de interpretatie van de regres-
sieresultaten  moet  in  het oog warden gehouden,  dat de gevonden
codfficienten uiteraard mede afhankelijk zijn van de eenheid
waarin de variabele is uitgedrukt (dimensie van de variabele).
Om nu de invloed van de meeteenheid te vermijden, zou men
elasticiteiten kunnen berekenen. Deze geven dan de relatieve
veranderingen weer tengevolge van bijvoorbeeld een stijging
van 1% in de beschouwde verklarende variabele. Het werken met
elasticiteiten is nuttig. Het geeft echter geen volledig beeld
van wat nu in feite de belangrijkheidvandeinvloedis. (Ditbe-
grip is overigens niet eenduidig bepaald). Daartoe moet men de
varianties in de verklarende variabelen in de beschouwing be-
trekken.   Men kan bijvoorbeeld voor iedere verklarende variabele
het maximale effect berekenen van een verandering in deze va-
riabele binnen de relevante range. Een ordening naar belang-
rijkheid van de verklarende invloeden kan ook geschieden aan
de hand van gestandaardiseerde betacooff icienten (Yamane,  1967) .
Gestandaardiseerde betacoifficienten zijn getransformeerde re-
gressiecoofficienten  die alle dimensieloos zi jn. De gestandaar-
diseerde betacooff icient van X j  (= 64.-lil) geeft  aan de veran-

J Gy
dering  in Y uitgedrukt in aantal standaardafwijkingen van Y(ay),
tengevolge van een verandering met San standaardafwijking van
Xj. Hierdoor worden de effecten van de verschillende verkla-
rende variabelen vergelijkbaar. Bij toepassing van deze gestan-
daardiseerde betaco6fficienten kunnen echter enkele moeilijkheden
ontstaan, in het bijzonder als voor een bepaalde variabele zo-
wel een lineaire als een kwadratische term in het model is op-
genomen of een bepaalde variabele (sterk) samenhangt met een
andere. Een oplossing hiervoor vindt men door uit te gaan van
de zogenaamde relatieve aandelen van een bepaalde verklarende
variabele, waarbij met eventuele correlatie tussen de schatters
expliciet rekening is gehouden. De relatieve aandelen kunnen
gedefinieerd worden als de kwadraatsom van de te verklaren va-
riabele, verklaard door 66n verklarende variabele of groep van
variabelen, bij aanwezigheid van andere verklarende variabelen,
gedeeld door de geschatte variantie van de storingsterm (zie
ook Draper and Smith, 1966, blz. 67-73). Dit geeft een benade-
ring van de bijdrage van een bepaalde verklarende variabele of
groep van variabelen aan de totale verklaringskracht van het
model (zie ook paragraaf VIII.5).

Regressie-analyse en ziekenhuiskosten; enkele
problemen
Men kan bij een toepassing van regressie-analyse op de
ziekenhuiskosten met name problemen verwachten met be-
trekking tot de homogeniteitsveronderstelling, de afwe-
zigheid van het zogenaamde 'simultaneous equation problem',
het karakter van de kosten- en doelfunctie en de bepaling
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van de c 'tput  in het ziekenhuis.  Aan deze onderwerpen wordt  in
hoofdsti IX aandacht geschonken in het kader van een methodo-
logische beschouwing. In deze paragraaf wordt stilgestaan bij
enkele statistische problemen met betrekking tot de meetfouten,
het optreden van autocorrelatie, de heteroscedasticiteit en de
multicollineariteit (zie Johnston, 1972, blz. 179-197, 201-211;
Kmenta, 1971, blz. 249-297, 380-391; Goris, 1972, blz. 63 e.v.,
191-212).

Men kan zich indenken dat het waarnemingsmateriaal waarmee
men het kostenverschijnsel in het ziekenhuis wil verklaren,
niet foutloos is. Niet alle ziekenhuizen namelijk zullen ten
aanzien van het verzamelen en verwerken van de gegevens een-
zelfde uniform gedragspatroon volgen. Bovendien is het waarne-
mingsmateriaal niet volledig, omdat niet van alle ziekenhuizenalle gegevens bekend zijn:
Het optreden van autocorrelatie ligt niet voor de hand in een
cross-section onderzoek. Dit zou namelijk betekenen dat de
storingsterm in het ene ziekenhuis niet onafhankelijk is van
die in een ander. Mocht er toch sprake zijn van autocorrelatie
dan geeft de 'gegeneraliseerde' methode der kleinste kwadraten
betere resultaten, mits men de vorm van de autocorrelatie kan
specificeren.
Heteroscedasticiteit betekent dat de varianties der storings-
termen niet gelijk zijn. Soms kunnen de waarnemingen echterzodanig worden getransformeerd, dat toch de methode der kleinste
kwadraten kan worden toegepast.
Het grootste probleem ontstaat in geval van multicollineari-
teit. Dit is het verschijnsel dat er een aanzienlijke samen-        hang bestaat tussen de verklarende variabelen. Het is dan met
de regressie-analyse niet uit te maken welk gedeelte door een
bepaalde variabele wordt verklaard.
Voor een bepaalde verklarende variabele Xj geldt:

-  = m        Od
1  iEl(Xij-Xj)2.(1-r )

waarbij  r j de multipele correlatiecoofficient  in de steekproef
is  tussen Xj  en de overigen verklarende variabelen en 62 dege-
geschatte variantie van de storingstermen.
Naarmate rf dichter zijn maximum = 1 nadert, wordt 8   groter.

Met andere woorden, de variantie  van de schatting wordt groter.
Het kan zelfs voorkomen, dat men niet alle coofficienten zui-
ver kan schatten, namelijk als er een exact lineair verband
bestaat tussen (een aantal van) de verklarende variabelen in
de waarnemingen (det XTX = 0).

1 Er bestaat een groeiende econometrische literatuur betreffende 'missing

observations'. De methode komt erop neer dat 'missing observations' niet
buiten beschouwing gelaten worden, maar op grond van de beschikbare informatie
worden ingeschat (Dagenais, 1973). In ons onderzoek is echter in een aantal
gevallen het aantal waarnemingen te gering. Bij toepassing van andere sta-
tistische technieken zoals factoranalyse ontstaat een soortgelijk probleem.
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Als er sprake  is van multicollineariteit moet daarom een andere
methode gevolgd worden. Voor dat geval worden voor macro-eco-
nomisch onderzoek de volgende oplossingsmethoden aanbevolen
(Goris, 1972):
1. een andere modelspecificatie, hetgeen betekent het opnemen

van andere, onderling minder sterk gecorreleerde verklaren-
de variabelen

2. transformatie van de oorspronkelijke relaties bij dezelfde

modelspecificatie (bijvoorbeeld een transformatie naar de
eerste differenties in bepaalde tijdreeksen)

3. substitutie van bepaalde regressiecoofficienten op basis
van a priori-informatie (bijvoorbeeld confrontatie tijd-
reeks-resultaten met dwarsdoorsnede-resultaten).

Ter reductie van het aantal variabelen wordt ook wel de zoge-
naamde 'stepwiseregression' aangeprezen, waarbij steeds die
variabele wordt geselecteerd welke gegeven de reeds opgenomen
variabelen de grootste bijdrage levert aan de verklaring van
de te verklaren variabele.
In de econometrische en statistische literatuur betreffende
het ziekenhuiswezen is een aantal methoden toegepast die we

kunnen onderverdelen in 2 groepen, te weten: de multivariabele
statistische methoden en de methoden, waarbij gebruik wordt
gemaakt van expert-opinion  (= a priori-informatie) . Beide  groe-
pen van methoden zijn vooral buiten de economische wetenschap
ontwikkeld.

A. Multivariabele statistische methoden
Deze statistische methoden maken de onderlinge samenhangen
expliciet. De resultaten dienen zich in de analyse als het
ware vanuit de gegevens aan (zie Roskam, 1972). In de eco-
nometrische ziekenhuisliteratuur zijn een aantal mogelijk-
heden onderzocht. Deze hebben betrekking  op het gebruik van:

1. de correlatiematrix
Een reductie van het uitgangsmateriaal kan plaatsvinden op
basis van de oorspronkelijke correlatiematrix. Dit is de
conventionele aanpak, waarbij het echter in de praktijk
meestal uiterst moeilijk valt, om hieruit de onderlinge
samenhangen voldoende te doorgronden. Eliminering van va-
riabelen die van de theoretische relatie deel uitmaken,
leidt tot onzuivere schatting.

2. de factoranalyse en de principale componentenanalyse
Toepassing van factoranalyse of principale componenten-
analyse kan het gegevensmateriaal tot overzichtelijke pro-
porties terugbrengen. Grote aantallen variabelen kunnen op
deze wijze tot enkele, van elkaar onafhankelijke factoren
worden getransformeerd, welke factorscores als zodanig in
de regressie-analyse kunnen worden opgenomen (Evans, 1971).
Meestal zal men echter trachten de aldus gevonden, van el-
kaar onafhankelijke factoren of componenten te interpre-
teren (te benoemen) door middel van een terugcorrelatie met
de oorspronkelijke variabelen (Ingbar and Taylor, 1968;
Berry, 1970). Ook vindt men wel een toepassing waarbij op
basis van de ladingen van de variabelen op de eerste prin-
cipale component de variabelen worden gecombineerd (Lave,
e.a., 1973). Ilierbij wordt dan wel voorondersteld dat de
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variabelen  op een zinvolle  wij ze opgeteld kunnen worden :
3. de schaalanalyse

De dienstverlening van de ziekenhuizen kan geclassificeerd
worden met behulp van 66n index, welke gebaseerd is op een
cumulatief schalingsmodel, waarbij verondersteld wordt, dat
de diensten worden aangetrokken in volgorde van toenemende
complexiteit (Edwards, e.a., 1972).

4. de informatietheorie
Met behulp van informatietheoretische beginselen is men in
staat een &5ndimensionale maat voor de diagnostische com-
plexiteit van de ziektegevallen te construeren (Evans en
Walker,  1972) . Een voordeel boven het gebruil: van de factor-
analyse  is dat het gemakkelijker vele variabelen tegelijker-
tijd kan behandelen en in het geval van de diagnosesamen-
stelling ook een onderlinge rangschikking geeft van de
relatieve complexiteiten van de diagnosen. Maar anderzijds
kan men over de basisveronderstellingen van deze benadering
discussioren (Evans en Walker, 1972, blz. 399).

B. Methoden gebaseerd op expert-opinion
Een alternatief voor de multivariabele statistische metho-
den wordt geboden door twee methoden, welke gebaseerd zijn
op expert-opinion. Dit zijn:

5. expert-opinion in enge zin
Op basis van de inzichten van deskundigen vindt een selec-
tie plaats, bijvoorbeeld vanuit een oogpunt van medisch
interpreteerbare samenhang (Feldstein, 1967). Ook wordt de
methode  van de expert-opinion wel gebruikt in combinatie  met
andere methoden, bijvoorbeeld de 'selective regression'
(Ro, 1966). Op basis van een economisch theoretische rede-
nering wordt een beperkt aantal factoren onderscheiden,
welke in het model hun plaats moeten krijgen. Alle varia-
belen worden nu achtereenvolgens toegewezen aan 66n van
deze op basis van expert-opinion gevormde groepen. Daarna
kan met behulp van de selectieve regressie per factor die
variabele aangewezen worden, welke de hoogste correlatie
heeft met de kosten.

6. psychometrische schalingstechnieken
Door gebruik te maken van psychometrische schalingstech-
nieken brengt men een weging aan in het dienstenpakket van
de ziekenhuizen door de gebruiksfrequentie, de kwaliteit en
het technisch niveau van elke faciliteit te beschouwen. De
faciliteiten (variabelen) worden gecomprimeerd tot dan in-
dex op basis van kosten-georionteerde gewichten, die zijnverkregen door deskundigen hun mening te vragen (Shuman,
e.a., 1972). Deze gewichten zijn niet alleen gerelateerd
aan de directe en indirecte kosten van een bepaalde faci-
liteit, maar ook aan de invloed die het aantrekken van

lDeze auteurs voeren ook nog een andere ordening uit door namelijk varia-
belen met soortgelijke geschatte regressiecoofficienten te combineren,
op basis van een regressie-analyse waarin alle variabelen op 66n na opge-nomen werden (Lave, e.a., 1973).
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zo'n faciliteit uitoefent op de andere afdelingen.
De grondslag van een dergelijke benadering is bij andere
auteurs terug te vinden (Saathoff and Kurz, 1962; Carr and
Feldstein, 1967; Cohen, 1967 en 1970).

De methoden onder 3 en 4 zijn eigenlijk alleen geschikt om
variabelen te hergroeperen in deelgroepen voorzover zij een-
zelfde karakteristiek meten. De onder 2 genoemde factoranalyse
en principale componentenanalyse in confrontatie met enige
expert-opinion (a priori-informatie) komen in de praktijk het
meest voor.
In de volgende paragrafen zal aan deze methoden en de achter-

liggende modelopzet aandacht geschonken worden, waarbij tevens
de schaalanalyse en de nog niet genoemde clusteranalyse worden
betrokken.  Het  zijn deze analysemethoden welke in ons onderzoek
worden gebruikt. Aan het slot van paragraaf IV.3 worden enkele
verschillen in modelconcepties nog eens naar voren gehaald.
Daarbij wordt ook aangegeven hoe met name factoranalyse en
regressie-analyse elkaar kunnen aanvullen (paragraaf IV.3.5).

IV.3.2 Het factormodel

Gegeven metingen aan een vrij groot aantal, zeg n, variabelen,
op m experimentele eenheden, is het doel van factoranalyse
de oorzaken van de samenhangen tussen de variabelen op te
sporen en deze op een zinnige manier weer te geven (Harman,
1970; Lawley and Maxwell, 1971; Schilderinck, 1970). Dit wordt
gedaan door een model op te stellen waarin iedere variabele
additief uit twee delen bestaat: een specifiek qedeelte dat
alleen met die variabele een verband heeft en een gemeenschap-
pelijk gedeelte, nader gespecificeerd als een lineaire combi-
natie van een vrij klein aantal (zeg p) 'onderliggende facto-
ren'. Deze p factoren komen bij iedere variabele voor (met
verschillende coofficienten) en zijn dus te zien als oorzaken
van de samenhangen tussen de variabelen. Wij beschouwen de m
waarnemingen als een aselecte steekproef uit een populatie
waarvan ieder element scores heeft op de n waarneembare varia-
belen,  de r gemeenschappelijke factoren en de n specifieke
factoren (de waarneembare variabelen opgebouwd uit de factoren
zoals boven beschreven). De specifieke factoren zijn in de
populatie onderling onafhankelijk verondersteld en onafhanke-
lijk van de gemeenschappelijke factoren; ze hebben dus alleen
op de bijbehorende variabele invloed. Zonder verlies van alge-
meenheid kan men aannemen dat de p factoren onderling ongecor-
releerd zijn en variantie &6n hebben.

Met deze aannamen zijn wij in staat om schattingen van de
correlaties tussen de variabelen en de factoren ('factor-
ladingen') te maken. Men hoopt de gevonden factoren te kunnen
identificeren ('benoemen') door hun geschatte effect op de
n variabelen te bekijken. Dit model is natuurlijk alleen een
benadering voor de werkelijkheid; men zou in het algemeen ver-
wachten dat  er  zeer veel factoren werkzaam zijn (waaronder vele
kleine), en ook dat de factoren niet op zo'n simpele manier
hun effect uitoefenen. Toch kunnen soms de belangrijkste alge-
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mene onderliggende dimensies langs deze weg gevonden worden.
Zij xj (j=1,2,...,n) de n variabelen, fk (k=1,2,... ,p) de

p gemeenschappelijke factoren  en sj(j=1,2,...,n) de specifie-ke factoren, dan kunnen we het factormodel als volgt uit-
schrijven:

Zj = Xj/ (,/var Xj) = ajlfl +aj2f2 + ···+ajpfp+sj (1)

Zj is de 'gestandaardiseerde' (variantie = 1) j-de variabele;
ajk is een co@fficient die aangeeft in welke mate en in welkerlchting de variabele Xj gerelateerd is aan de factor fk·
Verder wordt aangenomen voor de covariantie (= cov) en varian-
tie (= var):

cov (fk, fk') =0  k 0 k'
COV (fk, Sj)  = 0

COV (Sj, Sj') =0  j #j'
var (fk) = 1  voor alle k

- -

dlo ... 0
0 d2Laat dj de variantie zijn van sj, en D=   .   .   :
•                 .0

0.... 0 dn

Als R de correlatiematrix van de variabelen Xj (dus de covari-
antiematrix van de variabelen Zj) is, en A de nxp matrix vanfactorladingen ajk, dan volgt hieruit dat:

R = AAT+D (2)

Ook volgt hieruit dat ajk = corr (Xj, fk).
Vergelijking (2) schrijven we voluit als:

22Czj =1= ajl +aj2 +· ·· +ajp +dj
Corr (Xj, Xg) = ajlagl + aj2ag2 + .· + a (j 0 g)]pagp
In deze laatste formule ziet men hoe de samenhang  (= corr) tus-
sen de twee variabelen Xj en Xg toegeschreven wordt aan hunafzonderlijke samenhangen  met  de p gemeenschappelijke factoren;
dj heet de uniciteit van de j-de variabele. De hoeveelheid1-dj = hj2 noemt men de communaliteit van Xj; h12 geeft aan
de fractie van de variantie van Xj verklaard door ae gemeen-
schappelijke factoren.

l n  1
H = (- I  hj- x 100) heet het percentage verklaarde va-n

j=1
riantie voor de n variabelen. Per factor opgesplitst wordtl n 2-   I   a..  x  100 het percentage verklaarde variantie behorenden j=l  JK

bij de k-de factor genoemd. Gegeven R en D bepaalt de verge-
lijking (2) A niet eenduidig. Gegeven 65n oplossing, AO, zijner oneindig veel meer oplossingen te construeren  die corres-
ponderen met nieuwe gemeenschappelijke factoren (gegeven alslineaire combinaties van de oude, onder de restrictie dat de
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covariantiematrix van de nieuwe factoren onveranderd blijft).
Hiermee is de mogelijkheid gegeven om aan verdere eisen van een
eenvoudige vorm van A te voldoen, zoals bijvoorbeeld het vari-
maxcriterium. Dit criterium komt erop neer, dat sterke con-
trasten tussen de factorladingen per factor voorkomen, hetgeen
een eenvoudige interpretatie van de samenhangen bevordert.

In de PEaktijk is de matrix R niet bekend, maar wordt ge-
schat als R, aan de hand van m waarnemingen van de n variabe-
len. Nu kunnen gebaseerd op R schattingen van de matrices A en
D,  zeg  A  en D, verkregen worden.  In ons onderzoek  is de methode
van J0reskog (1963) gebruikt, die gebaseerd op een aanvullende
veronderstelling over de matrix D (waaraan bi j een groot aantal
variabelen vaak redelijk voldaan is) tot een zeer eenvoudige
(niet iteratieve) schattingsmethode leidt.1

In het voorgaande werd ervan uitgegaan dat het aantal fac-
toren, p, gegeven is. Om dit aantal te bepalen zijn er ver-
schillende mogelijkheden. In de eerste plaats is het bij de
methode van J0reskog mogelijk een toetsingsgrootheid U te be-
rekenen, die uitgaande van het model en een meerdimensionale
normale verdeling van alle variabelen bij benadering een
x2 verdeling heeft; terwijl als meer factoren nodig zijn, U de
neiging heeft om groter te zijn. Ook wordt bij de J0reskog-
methode een statistiek 't' berekend, waarvan waarden groter
dan 1 impliceren dat er meer factoren nodig zijn.2 Een andere
mogelijkheid is om naar de 'rest correlaties' te kijken. Het
is namelijk zo dat A - AAT - 5 niet exact nul is; grote waar-
den van buitendiagonaal-elementen hiervan impliceren dat de
correlaties tussen de betrokken variabelen door zoveel facto-
ren niet voldoende verklaard zijn. Tenslotte kan men zien of
de geschatte communaliteiten (tenminste van belangrijke varia-
belen) redelijk dicht bij de relevante steekproef-determinatie-
coofficienten liggen. Hopelijk blijven de interpretaties van
tenminste de belangrijkste factoren onveranderd door te veel
of te weinig factoren op te nemen. In dit onderzoek, waarbij
veel factoranalyses zijn uitgevoerd, is als beginpunt steeds
een factormodel met 6 respectievelijk 10 factoren geschat, en
Zijn zonodig aanvullende berekeningen gemaakt.

Tenslotte moet iets gezegd worden over de nauwkeurigheid
van de schattingen, vooral van A. Formules voor asymptotische
varianties onder voorwaarde van meerdimensionaal, normaal ver-
deelde variabelen bestaan, maar zijn zeer ingewikkeld. Enige
uitgewerkte voorbeelden van Morrison (1969, blz. 289 e.v.)
geven aanleiding om als globale maatstaf ongeveer 1//m (m =
aantal waarnemingen) als standaarddeviatie van de geschatte
factorladingen te hanteren. Daarom hechten we bij + 100 waar-
nemingen niet zoveel belang aan de precieze waarde-van de ge-
schatte factorladingen en hanteren we liever het schema:

1 J0reskog neemt aan dat dj = 0 (1-r ), waarbij  rj de populatie multiple

correlatiecoifficient tussen Xj en de overige variabelen is, en 0 een
vast getal.
2Dit is een schatting van de parameter 0 genoemd in voetnoot 1. Men kan
bewijzen dat voor het model  (2) dj < 1-ri; dus 8<1.
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Ifactorlading  < 0,20 = laag
"        tussen 0,20 en 0,40 = matig
"        tussen 0,40 en 0,60 = middelhoog"             > 0,60 = hoog

IV.3.3 Clusteranalyse

Het doel van clusteranalyse is om homogene groepen van varia-
belen of onderzoekseenheden, in het vervolg objecten genoemd,
te vinden (Johnson, 1967; Bijnen, 1972). De samenhang tussen
de objecten in een bepaalde groep moet groter zijn dan die
tussen de groepen. De in het onderzoek toegepaste analyse is
een voorbeeld van een hiorarchische clusteranalyse. Om deze
term toe te lichten moeten eerst enige notaties en begrippen
ingevoerd worden. Stel dat er m objecten zijn, genoemd
01' 02'···,Om· Een cluster is een verzameling van objecten,
en het opsplitsen van m objecten  in een aantal clusters  heet
een clustering. Dat wil zeggen dat een clustering een ver-
zameling van clusters is, die disjunct (niet overlappend) en
uitputtend (ieder object komt in 66n cluster voor) zijn. Wij
nemen nu aan dat een afstandsmaat (of omgekeerd, een
gelijkenismaat) tussen ieder mogelijk paar disjuncte clus-
ters gedefinieerd is. (Hierop komen wij straks terug).
Hi6rarchische clusteranalyse bouwt nu stapsgewijs een
serie clusteringen op, beginnend met de 'zwakke clustering'
(ieder object in een aparte cluster) door in iedere stap de
twee dichtsbijzijnde clusters van de vorige clustering samen
te smelten tot &6n nieuwe clusterl). In iedere clustering is
het aantal clusters &6n minder dan in de vorige, en uiteinde-lijk  (na m-1 stappen) wordt  bij  de ' sterke clustering' gestopt:
alle objecten zitten in &6n cluster. Gehoopt wordt langs deze
weg een betekenisvolle clustering te vinden.

Nu moet nog een afstandsmaat tussen clusters gedefinieerd
worden. Dit kan men in twee stappen doen. In de eerste plaats
moet een afstandsmaat gekozen worden tussen clusters van de
zwakke clustering (alle precies 66n object bevattend), hetgeen
er inhoudelijk op neer komt, dat men een afstand tussen ieder
paar objecten moet geven. In de tweede plaats dient een af-
stand bepaald te worden tussen twee clusters, gebaseerd op de
afstanden tussen de objecten in de clusters. In ons geval was
een clusteranalyse op variabelen gewenst (objecten = variabe-
len), dus was een voor de hand liggende keuze voor een gelij-kenismaat tussen objecten de correlatiecoofficient tussen
ieder paar variabelen. De variabelen nemen de waarden 0 of 1
aan, hetgeen duidt op de af- respectievelijk aanwezigheid van
bepaalde kenmerken; dus een kleine afstand (grote gelijkenis)
betekent dat de kenmerken vaak samen aanwezig of afwezig zijn.
Als wij de afstandsmaat tussen objecten d noemen, is een moge-lijke definitie: d(Oi,Oj) = 1 - 1 corr (Xi, X j )   als Xi en Xj de
i-de en j-de variabelen zijn.Voor de tweede stap zijn vele mogelijkheden voorhanden, waar-

l In het geval van 'knopen' moet de procedure nader gespecificeerd worden.
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onder die welke afstanden wegen. Deze zijn wel gevoelig voor
de numerieke waarden van de afstanden, terwijl men misschien
alleen de informatie over de ordening van afstanden wil ge-
bruiken. Een paar mogelijkheden die dezelfde clusteringen op-
leveren na monotone transformaties van de afstanden, zijn de
minimum-methode en de maximum-methode; als Cl en (2 twee
disjuncte clusters zijn, dan is

d(Cl,C2) = min
resp. d(Oi,Oj) Oi€Cl,Oj€(2
max

De minimum-methode kan leiden tot lange rijen van aaneenslui-
tende objecten, die op meerdere stappen van elkaar weinig
overeenkomst vertonen; de maximum-methode daarentegen vormt
met (te) grote moeite clusters van meer dan twee objecten.
Welke methode de beste is, hangt af van de vorm van de 'werke-
11jke clusters' (als zoiets bestaat). Hier is gekozen voor de
maximum-methode omdat deze goed interpreteerbare resultaten gaf.

Men stelt zich vaak tot doel maar &&n clustering te
vinden; na een hidrarchische clusteranalyse moet dan nog het
aantal clusters gekozen worden. Het belangrijkste hulpmiddel
hierbij is de mogelijkheid tot interpretatie. Een andere, min-
der subjectieve methode bestaat erin te kijken naar de stij-
gende rij van afstanden waarop steeds twee clusters samen zijn
gevoegd. Als in deze rij een plotselinge sprong naar veel
grotere waarden voorkomt, kan het zijn dat de latere cluste-
ringen veel minder betekenisvol zijn.

IV.3.4 Schaalanalyse

Stel dat men aan een aantal (m) onderzoekseenheden n dichotone
(0/1) variabelen meet, die de af- of aanwezigheid van n eigen-
schappen aangeven. Schaalanalyse komt dan te pas als men een
cumulatief groeikarakter voor 'het aantrekken' van deze eigen-
schappen (door iedere eenheid) vermoedt; dat wil zeggen dat de
eigenschappen z6 geordend kunnen worden, dat een lagere, min-
der geavanceerde eigenschap wordt aangetrokken voor een hogere,
meer geavanceerde. Dit geeft ook de mogelijkheid om de onder-
zoekseenheden te rangschikken naar hun ontwikkeling op deze
'schaal'. De traditionele Guttman-schaalanalyse veronderstelt
dat deze ontwikkeling perfect voorkomt; dat wil zeggen dat er
nooit wel een h6gere eigenschap aanwezig is maar een lagere
niet. Het schaalanalyse-model van Mokken (1970) laat toe dat
'fouten' voor kunnen komen; in dit model komen als extreme ge-
vallen voor enerzijds de perfecte Guttman-schaal en ander-
zijds geen schaal (variabelen onafhankelijk van elkaar). Zo'n
model is noodzakelijk omdat in de praktijk een perfecte schaal
haast nooit voorkomt. Wij veronderstellen dan dat er n ver-
schillende getallen 61,·••,6n geassocieerd zijn met de n va-
riabelen (geavanceerdheid van de eigenschap); en m getallen
81,...,em met de onderzoekseenheden (waarnemingen) Contwikke-
ling van de eenheid). Wij beschouwen de 0's als onafhankelijk
getrokken uit een of andere kansverdeling en de 6's als gege-
ven, en baseren de kansen op de verschillende uitkomsten van
de variabelen op de volgende veronderstellingen:
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1. '&6ndimensionaliteit'. Voorwaardelijk op de waarden 6 en 8
Zijn alle realisaties van alle variabelen onafhankelijk van
elkaar, en hangt de kans op aanwezigheid van eigenschap j
voor onderzoekseenheid i alleen van ei en Oj af. Deze kans
wordt   (ei,6 j) genoemd.

2. 'ordening van de onderzoekeenheden'. Hoe groter 0 hoe
groter de kans op aanwezigheid van een bepaalde eigenschap.
Dat wil zeggen, de zogenaamde traceline A(0,6) is een niet
dalende functie van 0 bij vaste 6.3.  'volgorde der eigenschappen (variabelen) ' . Als 61 < 62 dan
is A(e,61) #ACe,62) voor alle e (en strikt groter voor som-
mige e). Dat wil zeggen: de eerste eigenschap is minder ge-
avanceerd (vaker voorkomend) dan de tweede.

Onder deze aannamen zijn alle variabelen positief gecorreleerd
(zie Mokken, 1970, blz. 119 en 120). Nu worden kansen niennij
voor twee items i en j gedefinieerd. Hij (a,b) is de kans dat
een aselect gekozen onderzoekeenheid de waarde a op variabele
i en b op variabele j heeft (a en b kunnen 0 of 1 zijn). Ana-
loog is Hi(1) de kans op aanwezigheid van de i-de eigenschap,
Hi(0) de kans op afwezigheid (bij een aselect gekozen eenheid).
Uit het model volgt dat als 61<61 dan is Hi(1) >Hj(1). Dus als
de Hi's bekend zijn kunnen de eigenschappen naar geavanceerd-
heid geordend worden.
Ook is het zo dat als 6i<6i,danvolgt Ili (0)1[j(1) 2 Hij(0,1) *0.
Omdat 6 i < 6 j, betekent Hij(0,1) hierbij de kans op een 'fout';
dat wil zeggen dat de meer geavanceerde eigenschap j wel, maar
de minder geavanceerde i niet aanwezig  is. De ongelijkheid  lj nks
wordt een gelijkheid in het geval dat variabelen i en j onaf-
hankelijk van elkaar zijn (#(0,6) is dan een constante functie
van e voor iedere 6); de ongelijkheid rechts wordt een gelijk-
heid in het geval van een perfecte Guttman-schaal, waarin fou-
ten nooit voorkomen.
Naar aanleiding van deze ongelijkheden, en in navolging van
Loevinger, definieert Mokken de volgende H(omogeniteits)coof-
ficient voor een verzameling van n variabelen. Ter vereenvou-
diging van de formules nemen wij aan dat voor twee variabelen
i   en   j,    i<  j  -  t i  <6 j  -H i (1)>II j (1)

n-1  niEl j i+1 Hij(0'1)H=1- n-1  n
iE1 jri+1 Hi (O)Hj(1)

Deze coofficient neemt de waarde nul aan bij onafhankelijke
variabelen, en 66n bij een perfecte Guttman-schaal. Een derge-
lijke coofficient wordt niet alleen voor alle variabelen ge-
zamenlijk gedefinieerd, maar ook voor een willekeurig paar;

Hij(0,1)
als   i  <  j      Hi j   =   Hj i =1- HiCO)Hj(1)

en voor een willekeurige variabele;

iiln..(1,0) + .I H  (0,1)J=i+1 ij

H i     =     1     -      £ H   ;;   H j  (0)    +  j   i.l n i  Co )1[j   (1)
Met de Hi coofficient wordt een indruk verkregen van de bij-
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drage van variabele i aan de gemaakte 'fouten', oftewel hoe
goed variabele i in de schaal past. Wegens de hierboven gege-
ven ongelijkheden liggen alle coofficienten tussen 0 en 1.
De waarde 1 wordt bereikt bij een perfecte Guttman-schaal en
0  bij onafhankelijke variabelen.  Als  Hi & c  voor alle variabelen
dan  geldt  ook  dat  H k c;  dat wil zeggen  H  is  alti jd minstens  zo
groot als de kleinste variabele-homogeniteitsco6fficient in de
verzameling.

Een schaal kan nu gedefinieerd worden in termen van het
model van Mokken. Een verzameling variabelen vormt een schaal
als elk der mogelijke paren variabelen een positieve correla-
tie heeft en als elke variabele een coofficient van schaal-
achtigheid Hi heeft groter of gelijk aan een gegeven positief
getal c. Mokken hecht de volgende interpretatie aan H:

0.50 SH sterke schaal
0.40 SH<0.50 middelmatige schaal
0.30 SH<0.40 zwakke schaal

Mokken geeft hierbij de volgende toelichting (zie blz. 185 van
zijn proefschrift): 'De sterke schaal correspondeert met de
oorspronkelijke strenge wensen voor een Guttman-schaal. De
mediumschaal kan erg nuttig zijn voor onderzoek. In feite heeft
zelfs onze zwakke schaal nog voldoende structuur om in onder-
zoek met vrucht te worden gebruikt voor het meten van een
daarin liggende dimensie'.

De parameters H  en de  coofficienten H, alsmede de volgorde
van variabelen en onderzoekseenheden, kunnen nu geschat worden.
De H's worden geschat door de relatieve frequenties van de
4ijbehorende gebeurtenissen in de steekproef; dus bijvoorbeeld
Hij(1,1) = aantal eenheden met zowel eigenschap i als j ge-
deeld door het totaal aantal waargenomen eenheden (m). De
volgorde der variabelen wordt geschat door de volgorde der
Hi(1)'s, en de volgorde der eenheden (dus de volgorde van de
(latente) schaalwaarden e) wordt geschat op analoge manier
door de volgorde van het aantal aanwezige eigenschappen per
eenheid. Schatters van H coofficienten worden verkregen door
de geschatte volgorde en de geschatte H's in de betreffende
formules in te vullen. Onder onafhankelijkheid van de variabe-
len is de asymptotische (als bet aantal waarnemingen, m, naar
oneindig gaat) verdeling van H bekend, dus is het mogelijk om
de nul-hypothese van onafhankelijkheid tegen de alternatieve
van een schaal te toetsen.

Gegeven een verzameling variabelen wil men soms nagaan of
er een subverzameling bestaat, die een schaal van een bepaalde
sterkte vormt. Hiervoor geeft Mokken een stapsgewijze methode,
waarbij men, als een aantal variabelen al geselecteerd zijn,
diegene uit de overige toevoegt die de grootste Qi coofficient
heeft met de al geselecteerde, mits deze nieuwe variabele a)
positief gecorreleerd is met de al geselecteerde, b) de Hi
groter is dan een bepaalde gekozen waarde, en c) de toets op
H = 0 voor de variabelen in de verkregen schaal verwerpt.  De
onbetrouwbaarheid hiervoor is gebaseerd op een vooraf gekozen
onbetrouwbaarheid, die steeds aangepast wordt om met de keuze-
procedure rekening te houden. Men kan uitgaan van een vooraf
aangewezen subverzameling variabelen of van de twee variabelen
met de grootste Aij, mits deze een positieve correlatie hebben.
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Als geen nieuwe variabelen aan de voorwaarden voldoen, kan menuit de overgeblevene een tweede schaal proberen te bouwen (enz.)

IV.3.5 Het gebruik van enkele multivariabele statistische
analysemethoden; een nabeschouwing

Aan het einde van deze paragraaf waarin enkele statistische
analysemethoden zijn beschreven, lijkt het nuttig enkele pun-
ten van overeenkomst en verschil in de modelconcepties samen
te vatten. Allereerst zullen we enige aandacht schenken aan de
factor- en schaalanalyse, vervolgens aan het aanvullendekarakter van de factor- ten opzichte van de regressie-analyseom tot slot de verschillende doeleinden te belichten van deze
analysemethoden.

Factoranalyse is bedoeld om de lineaire samenhang tussen
variabelen te onderzoeken, terwijl schaalanalsye zoekt naar
een bepaald patroon in het aantrekken van eigenschappen. Menkan zich de situatie indenken dat, als een bepaalde faciliteit
weinig voorkomt en een andere juist veel, de correlatie tussen
beide ongeveer gelijk aan nul is. Toch kunnen deze variabelen
goed in dan schaal passen. Zo zijn er voorbeelden te makenwaaruit blijkt, dat variabelen in een perfecte schaal kunnen
passen zonder dat er een factormodel met 6dn factor voor geldt
en omgekeerd.

Veronderstelt men in het regressiemodel meestal slechts 66n
stochastische variabele, in het factormodel worden alle varia-
belen als stochastische grootheden behandeld. Derhalve is
sprake van een verschil in methodologie en werkwijze. In de
regressie-analyse warden vooraf op grond van de bestaande ken-
nis een of meer te verklaren variabelen aangewezen welke dooreen aantal verklarende variabelen worden beinvloed. Dit onder-
scheid is geen kwestie van statistiek, maar berust op theorie-
vorming en bestaande inzichten. De factoranalyse maakt geen
onderscheid in oorzaak- en gevolgvariabelen. Men zoekt naarhet grondpatroon van de samenhang tussen een aantal variabelen.
De (hypothetische) factoren beInvloeden deze als het ware van
buiten af, ongeacht het karakter ervan. Bij de interpretatie
van de resultaten wordt dit onderscheid natuurlijk wel gemaakt.
Ook de factorresultaten worden namelijk primair belicht van-
uit een oogpunt van kostenverklaring. De factoranalyse en
regressie-analyse vullen elkaar goed aan. De relatie tussen
beide is door Schilderinck als volgt weergegeven: 'Is de re-
gressie-analyse vooral gericht op de verklaring van vooraf
veronderstelde relaties, de factoranalyse is een belangrijk
hulpmiddel om nog niet bedachte samenhangen tussen de te onder-zoeken variabelen op te sporen (blz.116). Hiermede kan deze
analysevorm een belangrijke ondersteunende bijdrage leverentot reeds bestaande theoretische opvattingen of een aanzet
geven tot een nieuw systeem van hypothesen ter verklaring vanwaargenomen feiten of verschijnselen.' (Schilderinck, 1970)

Uit het voorafgaande komt vooral het exploratieve gebruikvan de factoranalyse, schaal- en clusteranalyse naar voren
(vooranalyse). Hiermede is in overeenstemming de gerichtheidop  het   o ps po re n van relaties, onder nogal zwakke aannamen.

116



De sterkere aannamen, welke in de regressie-analyse gemaakt
worden, bieden de gelegenheid  tot het schat ten van relaties
en  het  toe tsen  van de hypothesen door betrouwbaarheidsinter-
vallen te construeren. Uiteindelijk zal een aantal regressie-
analyses worden verricht om de op te stellen kostenfuncties te
schatten. Praktisch alle in de literatuur aangetroffen kosten-
studies maken van deze techniek gebruik. Veel minder toepas-
singen vindt men van de factoranalyse (Feldstein, 1967; Ingbar
and Taylor, 1968; Berry, 1970; Evans, 1971; Lave e.a., 1973);
nog minder van schaalanalyse (Edwards, 1972) of clusteranalyse.
De drie laatstgenoemde analysemethoden zijn vooral vaak ge-
bruikt ter oplossing van de multicollineariteit en zijn daarom
in dit hoofdstuk in relatie met dit vraagstuk gebracht. In ons
onderzoek zullen wij ons niet hiertoe beperken, maar een bre-
dere betekenis aan het gebruik van deze methoden toekennen.
In dit verband kan men een drietal onderling nauw verwante
doeleinden onderscheiden:
1. globale toetsing hypothesen

In deze analyse kan reeds een indruk verkregen worden om-
trent de op basis van inzichten en literatuur gevormde
hypothesen.

2. exploratie
Bovendien kunnen de door de analyses verkregen inzichten
in de samenhangen leiden tot nieuwe hypothesen en tot de
selectie van variabelen  die een (nog) niet gespecificeerde
invloed op de te verklaren grootheden blijken te hebben.
(vraag: welke variabele  moet  men wel opnemen in de analyse?)

3. reductie
Toetsing van bestaande hypothesen en exploratie van nieuwe
geeft de mogelijkheid tot een reductie van het gegevens-
materiaal. (Vraag: welke variabelen moet men niet opnemen
in de analyse?) Uiteindelijk zal een selectie gemaakt kun-
nen worden van die gegevens welke voor het onderzoek van
bijzonder belang zijn.

Door factoranalyse te gebruiken is het niet alleen mogelijk
verschillende alternatieve kwantificeringen van 66n bepaalde
grootheid , maar ook de onderlinge relaties tussen bepaalde
grootheden te bezien.
Toepassing van schaalanalyse geeft een mogelijkheid het dien-
stenpakket van het ziekenhuis te meten, ervan uitgaande  dat
de opbouw van de medische staf en van de nevenafdelingen in
een ziekenhuis wordt gekenmerkt door een cumulatief groei-
karakter. De schaalanalyse kan gebruikt worden voor de con-
structie van dit groeimodel. Met de clusteranalyse kan men
proberen homogene groepen van variabelen te vormen.
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HOOFDSTUK V KWANTIFICERING VAN DE ZIEKENHUISFUNCTIE;
VOORANALYSE

V.1  INLEIDING

Het onderwerp van dit hoofdstuk vormt de verrichte vooranalyse,
in het bijzonder voor zover deze betrekking had op de zieken-
huisfunctie. Er is een groot aantal factoranalyses uitgevoerd,
alsmede enkele cluster- en schaalanalyses. Vanwege de omvang
van het gegevensmateriaal was het onmogelijk op alle gegevens
in 66n keer factoranalyse toe te passen. Daarom werd dit in
eerste instantie op een aantal deelgebieden gedaan. Op deze
wijze wordt eerst getracht per deelgebied  een zo goed mogelijke
kwantificering te krijgen. Dit is aangegeven in figuur V.1. De
hierin weergegeven samenhangen zijn niet alleen gebaseerd op
vooraf gemaakte veronderstellingen, maar ook op de resultaten
van de factoranalyses. In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van
de bestaande inzichten, zonder welke een interpretatie van de
analyseresultaten moeilijk zou zijn.
Paragraaf V.2 bevat een analyse van de klinische functie (aard
pationtenbestand), paragraaf V.4 van de poliklinische, terwijl
een beschouwing omtrent de infrastructuur (samenstelling medi-sche  staf en opbouw nevenafdelingen) in paragraaf V. 3 opgenomen
is. In V.3 is ook een toepassing van schaalanalyse te vinden
op de samenstelling van de medische staf en de faciliteiten en
van factoranalyse op de produktie op de nevenafdelingen.
In V.5 worden de belangrijkste instituutgebonden variabelen in
de beschouwing betrokken (o.a. omvang en capaciteitsbenutting).
Hierbij krijgt ook de opleidingsfunctie van een ziekenhuis de
nodige aandacht.
Gebaseerd op de resultaten hiervan volgt een tweede ronde van
de factoranalyse, waarin verschillende aspecten uit de eerste
ronde met elkaar worden geconfronteerd. De voor de verdere
(regressie)analyses relevante uitkomsten met betrekking tot de
ziekenhuisfunctie en de vooranalyse in het algemeen worden
samengevat in paragraaf V.6. Tenslotte wordt in onze studie
een procedure ontwikkeld om de voorlopige classificatie vanziekenhuizen (hoofdstuk III) nader te onderbouwen (o.a. door
clusteranalyse) en verder uit te werken (paragraaf V.7). Daar-bij  wordt niet alleen gelet op de samenstelling van demedische
staf, maar ook op de aanwezige faciliteiten.

V.2  KLINISCHE ZIEKENHUISFUNCTIE (AARD PATIENTENBESTAND)

Men kan de klinische ziekenhuisfunctie op verschillende wijzen
benaderen, namelijk via:
1. de verdeling van opnamen naar specialisme, waarbij ook de

gemiddelde verpleegduur is betrokken (paragraaf V.2.1)
2. de verdeling van opnamen naar 45 diagnosegroepen (paragraaf

V.2.2) of 17 ICDA-hoofdgroepen
3. de verdeling van opnamen naar algemene pationtengegevens

(paragraaf V.2.3) zoals leeftijdssamenstelling, wijze van
ontslag, SMR-indices, verzekeringsvorm, spoedopnamen, ver-
keersongevallen.
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Per groep van variabelen is een reeks van modellen ontwikkeld,
omdat er een aantal kwantificeringsmogelijkheden zijn. Als
standaardprocedure is aangehouden om factoranalyse toe te
passen, niet alleen op deze variabelen als zodanig maar ookonder toevoeging van steeds &6n te verklaren variabele.
Achtereenvolgens zijn dit de kosten per opname, de kosten per
verplee4dag, de personeelsbezetting, de kostensoorten, de per-soneelscategorieon en de totale kosten. In totaal komt men zo
tot zeven modellen. De overweging hierbij was dat de interesse
primair uitgaat naar de samenhang met de kosten. Verder kunnen
de factorstructuren anders zijn al naar gelang men andere va-
riabelen beschouwt. Dit betekent dat opneming van een aantalte verklaren variabelen in 6on factormodel tot ongewenste
storingen kan leiden. Eenvoudshalve wordt hier gesproken vande te verklaren variabelen als onderscheiding van de verkla-
rende variabelen, alhoewel dit onderscheid als zodanig in de
factoranalyse niet gemaakt wordt (zie paragraaf IV.3.5). Niet
alle modellen worden in deze studie weergegeven of besproken.Een enkel model wordt bij wijze van voorbeeld in detail uitge-werkt (zie paragraaf V.2.1).

V.2.1  Verdeling van opnamen naar specialisme

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de factoranalyse
toegepast op de verdeling van de opnamen naar specialisme. Van
de analyse van de verpleegduur per specialisme worden slechts
enkele globale resultaten gepresenteerd. Afzonderlijk wordende relaties behandeld ten opzichte van de kosten per opname,de kosten per verpleegdag en de totale personeelsbezetting per
100 bedden. De totale kosten worden in het algemeen in sterkemate beInvloed door de omvang (schaalfactor). Daarom blijvende totale kostenmodellen hier buiten beschouwing (zie paragraaf
V.5). Tabel V.1 bevat de correlaties van de opnamefracties vaneen aantal specialismen (12)1, alsmede van de gemiddelde ver-
pleegduur en van de kosten per opname. Zo is de enkelvoudigecorrelatiecoofficient tussen de kosten per opname en gemid-
delde verpleegduur 0,72. Het probleem bij het hanteren vandeze correlatiecoofficienten is echter, dat men de samenhanggeheel toeschrijft aan twee variabelen, terwijl deze in feite
veroorzaakt kan warden door (niet beschouwde) interveniorendederde variabele(n). Het is niet eenvoudig om de verschillende
effecten uit elkaar te halen, vooral niet als het om veelvariabelen  gaat. De factoranalyse  is een statistische techniek,die bij dit soort problemen een belangrijk hulpmiddel kan zijn.Uitgangspunt is de correlatiematrix. Doel is deze samenhangenin hun belangrijkste componenten te ontleden (ziepar. IV.3.2).

1Enkele weinig voorkomende deelspecialismen zoals neurochirurgie, plasti-
sche chirurgie, reumatologie e.d. komen in deze correlatiematrix en factor-
analyse niet voor. Deze variabelen die zeer scheve verdelingen hebben, zouden
het beeld verstoren en kunnen derhalve beter op een andere wijze in hetonderzoek warden betrokken (zie paragraaf V.3.1). Belangrijker dan demate waarin deze voorkomen is hier of ze al dan niet bedreven worden.
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Tabel V.1 Correlatiematrix specialismenverdeling, verpleegduur en
1)

kosten per opname

factor 12345678 9    10    11    12    13    14variabele

1. gem.verpl.duur     1

2. % inw.geneesk. 1

3. % cardiologie -0,44   1

4. 4 longziekten 0,21 -0,30 0,56   1

5. % chirurgie                         -0,26   1

6. % urologie -0,32 0.43  0,32 -0,34   1

7. 0 ortopedie 0,45 0,20 -0,37 0,34   1

8. 0 verlosk.+gyn. -0,30 1

9. % kindergeneesk. 1

10. % zenuw+zielsz. 0,27 -0,30 0,31 -0,25   .     1

11. % dermatologie 0,21                                  0,23 -0,21 1

12. 0 KNO -0,54 -0,25 -0,29 -0,25 -0,22 -0,26 1

13. % oogheelkunde -0,21                           1

14. % kosten/opname 0,72 0,29 0,27 0,26 0,46 0,31 -0,47          1

1)
alleen correlatiecoefficient 20,20 is opgenomen.

In de correlatiematrix zijn in totaal 14 variabelen opgenomen.
In principe zijn in deze set variabelen dus maximaal 14 as-
pecten of dimensies mogelijk. Het feit dat er incidenteel
hoge correlaties zijn (nl. 0,72) en ook redelijk vaak middel-
hoge van 0,40 tot boven 0,50 wijst op de aanwezigheid van
tenminste 5&n gemeenschappelijke factor. In dit geval zijn we
ervan uitgegaan, dat met 6 onafhankelijke factoren de samen-
hangen in deze set van variabelen voldoende beschreven kunnen
worden (zie tabel V.2). De uitgevoerde toetsen, waaronder de
berekening van de t-statistiek en van de toetsingsgrootheid U, en
de bestudering van de residuele correlatiematrix (zie para-
graaf IV.3.2) bevestigen de juistheid hiervan.

Natuurlijk is niet elke dimensie of factor even belangrijk.
De belangrijkheid van een bepaalde factor voor de samenhangen
in de 14 variabelen wordt weergegeven door de hoogte van het
percentage verklaarde variantie van een factor. Deze is weer-
gegeven in de onderste regel van de tabel. De factor die de
meeste samenhangen tussen de variabelen representeert, is
factor 4 (percentage verklaarde variantie is 14,4), en de
factor die de minste representeert is factor 6 (percentage
verklaarde variantie is 5,2). Factor 1 is ook zeer belangrijk.
In totaal wordt door de som van deze 6 factoren 58,8% van de
totale variantie verklaard (= som percentage verklaarde vari-
antie per factor). Men moet bij de beoordeling van de hoogte
van dit percentage bedenken, dat het gaat om 6 factoren uit
14 variabelen. Eenzelfde percentage bij 6 factoren uit bij-
voorbeeld 30 variabelen heeft natuurlijk meer betekenis met
betrekking tot de samenhangen tussen de variabelen. Het per-
centage verklaarde variantie is uiteraard afhankelijk van het
aantal factoren. Hoe meer factoren men berekent, des te hoger
wordt het percentage verklaarde variantie. Doch de verhoging
per extra factor wordt steeds kleiner ( 'afnemende meeropbreng-
sten'). De laatste factoren zijn minder interessant.
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Tabel V.2  Factorladingen (40,20) voor opnamefracties en kosten per
opname (N=130)

factor communa-1 2 3 4 5 6variabele liteit

gem.verpl.duur -0,72 -0,24 0,63
% inw.geneesk. -0,39 0,46 0,57 0,35 0,84
% cardiologie -0,78 0,64
% longziekten -0,65 0,47
% chirurgie 0,86 0,21 0,86
% urologie -0,22 -0,65 0,50
% orthopedie -0,33 -0,37 -0,25 -0,42 -0,25 0,55
% verlosk.+gyn. -0,91 0,25 0,89
% kindergeneesk. 0,67 0,48
% zenuw+zielsz. -0,21 -0,75 0,68
% dermatologie -0,31 0,16
% KNO 0,84 0,25 -0,23 0,22 0,89
% oogheelkunde 0,21 0,08
kosten/opname -0,59 -0,25 -0,35 0,58

% verklaarde var. 13,9    8,7 7,9 14,4 8,7 5,2   58,8

Onze invalshoek vormen de kosten en de personeelsbezetting. Met
het oog hierop is het begrip communaliteit van belang. Dit
geeft het percentage van de variantie in een bepaalde varia-
bele (bv. de kosten per opname. 0,58) aan, dat samenhangt met
de andere 13 in de factoranalyse opgenomen variabelen bij het
gegeven aantal factoren. Door dus naar de communaliteiten van
respectievelijk de kosten en de personeelsbezetting te kijken
kan men zien of de in die factoranalyse opgenomen variabelen
relevant zijn vanuit de optiek van ons onderzoek. Als deze
communaliteiten voldoende hoog zijn, is het zinvol om te on-
derzoeken welke van deze 13 in de factoranalyse opgenomen
variabelen hiervoor 'verantwoordelijk' zijn. Dit kan men af-
lezen  uit de hoogte  van de factorladingen.  Deze zijn opgenomen
in de kolommen 1 t/m 6. Door nu te kijken naar die factoren
waarop de kosten per opname middelhoog tot matig laden,
(factor 1, 4 en 5) en dan de variabelen op te sporen die
op dezelfde factor hoog laden, heeft men de variabelen gevon-
den die relevant zijn voor de kosten per opname. Men moet
daarbij bedenken dat in factor 1 niet de gehele invloed van
bijvoorbeeld de gemiddelde verpleegduur of het percentage in-
wendige geneeskunde pationten  op de kosten per opname is weer-
gegeven. In factor 4  zien we bijvoorbeeld de inwendige genees-
kunde weer verschijnen, doch dan in een andere relatie dan in
factor 1 of 5. De kosten per opname worden kennelijk door een
aantal samenhangen in dezelfde set van variabelen op ver-
schillende wijze beInvloed. Dit kan verband houden met de mo-
gelijkheid dat een bepaalde variabele een verschillende in-
vloed heeft op de onderscheiden kostensoorten.
De conclusie kan dus luiden, dat met behulp van de factor-
analyse uit de correlatiematrix een aantal samenhangen kunnen
worden gedestilleerd, welke men anders niet zo snel kan zien.
Voor een eenvoudige interpretatie is het van belang, om de
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varimaxrotatie toe te passen, die ervoor zorgt, dat in een
bepaalde factor de contrasten in de factorladingen zo groot
mogelijk zijn. Dit is het geval bij alle hier weergegeven
factorresultaten.
Nu zullen we nader ingaan op achtereenvolgens de factorresul-
taten ten aanzien van de kosten per opname (tabel V.2 ), de

kosten per verpleegdag (tabel V.3) en de totale personeels-
bezetting per 100 bedden (tabel V.4).

Kosten per opname
De communaliteit van de kosten per opname (0,58) duidt erop,
dat in de set van variabelen er een aantal zijn, die relevan-
tie bezitten voor de kosten. Een van de belangrijkste deter-
minanten van de kosten per opname is de gemiddelde totale
verpleegduur van het ziekenhuis. Hoe langer de verpleegduur,
hoe hoger de kosten per opname. De gemiddelde verpleegduur

,
wordt opgebouwd uit de opnamefracties per specialisme en de
bijbehorende verpleegduren. De gemiddelde verpleegduur blijkt
in de praktijk vooral samen te hangen met het percentage KNO
en inwendige geneeskunde (factor 1). Hoe hoger het percentage
KNO-pationten, des te lager de gemiddelde verpleegduur. Dit
wordt vooral veroorzaakt door de diagnosegroep 'tonsillen en
adenoiden' Congeveer 60% van de KNO-pationten).
Ten aanzien van de kosten per opname is nog een andere invloed
te constateren. Hoe hoger het percentage pationten in de deel-
specialismen (cardiologie, longziekten, urologie en orthope-
die) en dus hoe lager het percentage in de inwendige genees-
kunde en chirurgie, des te hoger de kosten per opname (factor
4). Dit samenhangspatroon staat vrijwel los van de verpleeg-
duurinvloed en is er daarom goed van te scheiden (zie ook
tabel V.3).
Ten aanzien van de inwendige geneeskunde is er dus sprake van
twee tegengestelde effecten op de kosten. Een via de gemid-
delde totale verpleegduur en een via de substitutie door de
deelspecialismen. Deze twee effecten zijn ook weergegeven in
twee afzonderlijke factoren (factor 1 en 4).
Kosten per verpleegdag
De samenhang van de specialismenverdeling en de verpleegduur
met de kosten per verpleegdag is veel lager dan die met de

kosten per opname. De communaliteit van de kosten per ver-
pleegdag is 0,24. Er is dus een verschil in de factoren die
van invloed zijn op de kosten per verpleegdag en op de kosten
per opname.
De relatieve uitbreiding van de deelspecialismen ten opzichte
van de basisspecialismen heeft tot gevolg dat de kosten per
verpleegdag toenemen. De mate van specialisatie oefent weinig

invloed uit op de gemiddelde verpleegduur; er is echter wel
een aanzienlijke samenhang met de kosten per verpleegdag (en
daardoor per opname - factor 4). Wel wordt met een hogere

fractie van de deelspecialismen de verpleegduur van deze spe-
cialismen hoger, maar de totale gemiddelde verpleegduur van
het ziekenhuis wordt hierdoor niet beInvloed. Dit volgt uit
de hier niet weergegeven factormodellen, waarbij naast de op-

namen per specialisme ook de gemiddelde verpleegduur per
specialisme is opgenomen. De opnamefracties blijken hierbij
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een dominanter samenhangspatroon te hebben. Dat de totale ge-
middelde verpleegduur hierdoor niet beInvloed wordt, hangt
niet zozeer samen met de doorgaans lage fractie van de deel-
specialismen (en met de lange gemiddelde verpleegduur van het
basisspecialisme inwendige geneeskunde), maar meer met de do-
minante invloed van het percentage KNO-patiinten op de gemid-
delde verpleegduur.
Een ander (zwak) effect op de kosten per verpleegdag (-) loopt
via de fractie zenuw- en zielsziekten (-). Ook is er hier
enige samenhang met de orthopedie (-), dermatologie (-), ver-
loskunde en gynaecologie (+). Dit heeft tevens tot gevolg datde totale gemiddelde verpleegduur afneemt (factor 5). Verder
heeft de totale gemiddelde verpleegduur weinig binding met de
kosten per verpleegdag. Dit in tegenstelling met de verwach-
ting die soms daarover bestaat.1 Dit betekent dat de invloed
van de gemiddelde verpleegduur op de kosten per opname (defi-
nitie) niet sterk wordt beinvloed door een relatie via de
kosten per verpleegdag (factor 1). Daarom kunnen beide effec-
ten ook afzonderlijk in een tekening worden aangegeven (fig.V.2). De invloedopdekostenperopnamelijktviade kosten per
verpleegdag minder groot dan die via de totale gemiddelde
verpleegduur.

Tabel V.3  Factorladingen (20,20) voor opnamefracties en kosten per
verpleegdag (N=130)

factor communa-1 2 3 4 5 6variabele liteit

gem.verpl.duur -0,62 -0,27 0,51
% inw.geneesk. -0,46 -0,47 0,56 0,28 0,84
% cardiologie -0,79 0,64
% longziekten -0,66 0,48
% chirurgie 0,86 0,21 0,87
% urologie -0,23 -0,65 0,51
% orthopedie -0,25 -0,36 -0,27 -0,46 0,31 0,57
% verlosk.+gyn. 0,90 0,25 0,89
% kindergeneesk. -0,69 0,50
% zenuw-zielsz. -0,78 0,69
% dermatologie -0,32 0,17
% KNO 0,85 -0,21 -0,25 0,26 0,90
% oogheelkunde -0,21 0,09
kosten/verpl.dag -0,37 -0,27 0,24
% verklaarde var. 10,5    7,7 8,7 15,4 9,0 5,2   56,5

l In hoeverre wellicht niet lineaire samenhangen in de variabelen in het
geding zijn, zal nader onderzocht worden (regressie-analyse). In onze
factoranalyse zijn niet-lineaire samenhangen niet onderzocht, hoewel dit
strikt genomen door middel van een transformatie van de oorspronkelijke
variabelen misschien wel mogelijk is.
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Personeelsbezetting per 100 bedden
De communaliteit van de totale personeelsbezetting per 100
bedden is 0,46 (tabel V.4). Dat is beduidend hoger dan die
van de kosten per verpleegdag. Belangrijk voor de personeels-
bezetting is de uitbreiding van de deelspecialismen en de in-
krimping van de basisspecialismen (factor 2). De factor-
modellen waarin de afzonderlijke personeelscategorie&n zijn
opgenomen (hier niet weergegeven), laten zien dat hierdoor
vooral het gediplomeerd verplegend en paramedisch personeel
per 100 bedden toeneemt. Het effect hiervan op het leerling
verplegend personeel is veel lager.
Verder blijkt dat de gemiddelde verpleegduur nauwelijks bin-
ding  heeft  met de personeelsbezetting.  Wel kan worden afgeleid
dat er bij toename van de gemiddelde verpleegduur van de in-
wendige geneeskunde en de chirurgie (waardoor de totale ge-
middelde verpleegduur toeneemt) een overigens niet sterke
tendens is tot afname van de personeelsbezetting. Voor de ge-
middelde verpleegduur van de chirurgie geldt echter nog een
tweede effect, waardoor bij toename ervan de personeelsbe-
zetting juist blijkt toe te nemen.
De resultaten ten aanzien van de personeelsbezetting zijn in
grote lijnen dezelfde als die ten aanzien van de kosten per
verpleegdag. Dit ligt ook voor de hand omdat de salariskosten
(personeelsbezetting x salarisniveau) de belangrijkste kosten-
component van de kosten per verpleegdag zijn.

Tabel V.4  Factorladingen (20,20) voor opnamefracties en totale
personeelsbezetting (N=133)

factor      1      2       3       4       5       6   communa
variabele liteit

gem.verpl.duur 0,61 0,31 0,52

% inw.geneesk. 0,45 0,50 -0,53 -0,25 0,83

% cardiologie -0,77 0,64

% longziekten -0,68 · 0,49

% chirurgie 0,27 -0,84 0,87

% urologie -0,67 0,52
% orthopedie 0,22 -0,29 0,34 0,49 -0,30 0,58

% verlosk.+gyn. 0,88 -0,31 0,89
% kindergeneesk. 0,66 0,46

% zenuw+zielsz. 0,77 0,20 0,68
% dermatologie 0,34 -0,20 0,18

% KNO -0,85 0,27 -0,21 0,23 0,90

% oogheelkunde -0,22 0,09
pers.bez./100 bed -0,62 0,46

% verklaarde var. 10,3 17,2 8,7 7,4 8,9 5,2   57,8

Algemene conclusie
Het totale percentage verklaarde variantie is voor geen van
de modellen hoog te noemen. Van bijna alle modellen (bij 6
factoren) ligt dit tussen de 50 en 60. Dit betekent evenwel
niet, dat deze factoranalyses een teleurstellend resultaat
geven.  Want ten aanzien  van de kosten- en personeelsvarl abelen
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geven de communaliteiten aanleiding tot enkele belangrijke
conclusies. De communaliteit van de kosten per opname is on-
geveer 0,60. Die van de kosten per opname exclusief afschrij-
vingen en rente ligt nog iets hoger. De communaliteit van de
kosten per verpleegdag is echter veel lager, ongeveer 0,25.
Het is om een hogere verklaring te kunnen verkrijgen met name
ten aanzien van de kosten per verpleegdag belangrijk dat an-
dere variabelen in de analyses worden meegenomen (zie para-
graaf V.5).
De conclusie luidt dat er drie samenhangen zijn tussen de
specialismen die ten aanzien van de kosten respectievelijk
de personeelsbezetting van belang kunnen zijn (zie fig. V.2).
Deze houden verband met:
1. de verpleegduur

De verschillen in de kosten per opname tussen de zieken-
huizen hangen in hoge mate samen met de variatie in de ge-
middelde verpleegduur. De kosten per verpleegdag en de
personeelsbezetting ondervinden minder invloed van de ge-
middelde verpleegduur. Alle kostensoorten per opname wor-
den door de verpleegduur beInvloed, maar het sterkst geldt
dit voor de kosten voor medische middelen. Het bleek moge-
lijk enkele specialismen aan te wijzen die met de variatie
in de verpleegduur in belangrijke mate samenhangen. Het is
echter bovenal de mate waarin in een ziekenhuis het spe-
cialisme KNO beoefend wordt dat hier bepalend is. Dit
houdt zowel verband met de hoge frequentie van voorkomen
als met de zeer lage gemiddelde verpleegduur van de in dit
specialisme opgenomen c.q. ontslagen pationten, vooral die
behorende tot de diagnosegroep 'tonsillen en adenoIden'
(gemiddelde verpleegduur  = 3,3 dagen) . Vanwege de dominante
invloed van het specialisme KNO op de gemiddelde verpleeg-
duur is het voor de verdere analyses nodig deze invloed er
uit te halen. Op deze wijze verkrijgt men een gecorrigeer-
de verpleegduur waarin de verschillen tussen de zieken-
huizen niet beInvloed worden door het verschil in het per-
centage opnamen KNO. Zonder een dergelijke correctie moet
men erop bedacht zijn, dat men niet zozeer het effect van
een kortere of langere gemiddelde verpleegduur meet, maar
meer het effect van het weinig of veel voorkomen van KNO-
pationten in het ziekenhuis.

2. de mate van specialisatie
De substitutie van de basisspecialismen (inwendige genees-
kunde en chirurgie) door deelspecialismen (cardiologie,
longziekten, urologie en orthopedie) heeft een verhogende
invloed op de personeelsbezetting per 100 bedden (met name
gediplomeerd verpleegkundig en paramedisch personeel), op
de kosten per verpleegdag en de kosten per opname. Met be-
trekking tot de kostensoorten kan uit de analyses worden
geconcludeerd,  dat van de specialisatie niet alleen een ver-
hogende invloed uitgaat op de salarissen en de sociale kos-
ten  vanwege een hogere personeelsbezetting per 100 bedden,
maar ook op de kosten voor medische middelen (inclusief
geneesmiddelen), de huishoudelijke kosten, de afschrij-
vingen en de rente.
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3. de zenuw- en zielsziekten
Het percentage zenuw- en zielsziekten vertoont enige samen-
hang met enkele specialismen, te weten: orthopedie, derma-
tologie, inwendige geneeskunde en verloskunde en gynaeco-
logie. Zowel de kosten per opname als per verpleegdag
lijken hierdoor beInvloed te worden; de personeelsbezetting
per 100 bedden daarentegen niet.

Voor de kwantificering van de kostenstructuur leveren deze
factoranalyses derhalve belangrijke bouwstenen op, hoewel
enige voorzichtigheid geboden blijft. Hier is slechts gekeken
naar de samenhang tussen specialismen en kosten.  Voor een meer
definitieve conclusie omtrent de relevantie voor de kosten is
het nodig om ook de andere variabelen in de beschouwing te
betrekken. Dit gebeurt  in  de ' tweede ronde' .  Daar zal bijvoor-
beeld blijken dat het percentage pationten opgenomen voor het
specialisme zenuw- en zielsziekten uiteindelijk van geringe
betekenis is.

-£ gediplomeerd
personeel

personeels- koslen
kosten

specialisatie (+)    0 leerling +  bezetting per

(I) personeel per 100    - verpleeg-
-   per

bedden dag
opname

% deelspecialismen (+)

% basisspecialismen (-)
-£ paramedisch

.                 ".

personeel ++

KNO-factor (-)

(II) ++ gemiddelde,)
% KNO (-)

verpleegduur

% inw.geneeskunde (+)

zcnuw- en zielsziekten (+)

(III) +
% zenuw- en zielsziekten(+)
% orthopedie (+)

% dermatologie (+)

% inw. geneeskunde      (-)
9 verlosk./gynaecologie (-)

Fig. V.2 Specialismen en kosten

V.2.2  Verdeling van opnamen naar diagnosegroepen

In plaats van via een specialismenindeling kan een pationten-
typering ook plaatsvinden naar diagnosegroepen. De afzonder-
lijke diagnosen waren voor het onderzoek niet beschikbaar.
Maar ook al was dat wel het geval geweest, dan nog zouden we

127



tot een bepaalde groepsvorming hebben moeten komen. Ten eerste
omdat ca. 850 diagnosen bij het gegeven aantal ziekenhuizen
zich moeilijk in een of meer factoranalyses laten verwerken.
Ten tweede, en dit is wellicht nog belangrijker, omdat de
diagnose een minder 'hard' gegeven is dan de leeftijd van de
patiinten of het specialisme waarvoor behandeling geschiedt.
De SMR zegt hierover dat 'misschien hetzelfde ziektebeeld bij
66n patient niet steeds tot dezelfde diagnosecode zal leiden,
omdat hierbij factoren als opvattingen en terminologie van de
specialist en deskundigheid van de persoon die codeert een rol
spelen'   (SMR,   1976) . Door groepsvorming van diagnosen kan deze
foutenbron zo veel mogelijk verkleind worden. Van grote bete-
kenis is dat getracht wordt 'isoresource' diagnosegroepen te
krijgen. In ons onderzoek hebben we de beschikking over 45
diagnosegroepen (zie tabel  III. 10) .   Is  elk  van  deze 45 groepen
homogeen te noemen in termen van een gelijk beslag op produk-tiemiddelen? Het toepassen van factoranalyse op deze 45 groe-
pen en de kostenvariabele(n) geeft hieromtrent geen uitsluit-sel.  Het is immers niet uitgesloten  dat een bepaalde diagnose-
groep bestaat uit 'kostbare' en minder 'kostbare' diagnosen.
Voor de diagnosegroep als zodanig kan dan een gebrek aan re-latie met de kosten naar voren komen, terwijl in feite de ver-
schillende diagnosen binnen de diagnosegroep duidelijke maartegengestelde relaties met de kosten hebben.

Er blijft weinig anders over dan met de beschikbare gegevens
(45 diagnosegroepen) een poging te wagen. Mochten hieruit be-
paalde samenhangspatronen naar voren komen die voor de kosten
relevant zijn, dan kan hiermee verder worden gewerkt. Zijn
deze samenhangen niet of nauwelijks aanwezig, dan is in de
toekomst verder onderzoek nodig om tot een meer bruikbare
groepsindeling van diagnosen te komen.

De uitkomsten van de factoranalyses verricht op de diagno-
segroepen en op de kosten per opname zijn in een appendix
(V.A) opgenomen. Hier moet worden volstaan met een korte be-
spreking van enkele resultaten. Bij een factoranalyse met 6
factoren, waarin de kosten per opname en de 45 diagnosegroepen
zijn betrokken, zijn de communaliteiten laag. De communali-
teit van de kosten per opname is bijvoorbeeld 0,38. Het kwa-
draat van de multiple correlatiecoofficient is echter 0,81.Dit laatste betekent in regressietermen dat met 45 diagnose-
groepen circa 81% van de variantie in de kosten per opname
kan worden verklaard: Ook de grootte van de t-statistiek en
toetsingsgrootheid U indiceren de wenselijkheid meer factoren
uit te draaien. Het percentage totaal verklaarde variantie
bij 10 factoren bedraagt 48,9%. De communaliteit van de kosten
per opname is 0,51. De kostensamenhangen zijn te vinden in
twee factoren (zie tabel V.A.1). Niet &6n of enkele diagnose-
groepen blijken bij uitsluiting van de andere diagnosegroepen
een kostenbinding te hebben; van de 45 diagnosegroepen verto-
nen 20 een hogere factorlading dan 0,25. Er zijn enkele diag-
nosegroepen aan te wijzen, die een middelhoge tot hoge posi-
tieve samenhang vertonen. Dit zijn: het percentage maligne
neoplasmata, benigne neoplasmata, psychiatrie, neurologie,
hypertensie, acuut myocard, overige hartziekten, vaataan-doeningen (centraal zenuwstelsel), lever- en galblaasaandoen-
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ingen, urogenitale aandoeningen, been- en spierletsels en
congenitale afwijkingen. Deze diagnosegroepen hebben door-
gaans een langere verpleegduur. Ze hebben doorgaans betrek-
king op complexe ziektebeelden waarbij vele therapiemogelijk-
heden zijn en de behandeling in multidisciplinaire samen-
werking plaatsvindt.
Niet alleen de negatieve samenhangen zijn geringer in aantal,
ook de factorladingen zijn meestal lager, hoewel daarbij aan-
getekend moet worden dat het percentage tonsillen, adenoiden
en in ziekenhuis geborenen een hoge negatieve samenhang
hebben, omdat ze in twee factoren negatief laden.
Opvallend is de situatie met betrekking tot het percentage
psychiatrie, welke in een factor een (hoge) positieve en in
een andere factor een (minder hoge) negatieve lading heeft.
De psychiatrie wordt gekenmerkt door een weinig eenduidige
diagnostiek. Belangrijk is hier de opvatting van de behande-
lend psychiater. Tegen de verwachting in blijken het percen-
tage appendicitis en het percentage buikbreuken geen kosten-
samenhang te hebben. Dit is niet het gevolg van voorlig-
gende modelspecificatie. Immers, de residuele correlatiematrix
laat zien dat, uitgaande van een lineair model, in het
materiaal geen verborgen samenhangen besloten liggen.
Bij de niet weergegeven factoruitdraai van diagnosegroepen en
personeelsbezetting vinden we in grote lijnen hetzelfde
resultaat. Er is echter wel sprake van enige binding met
bijvoorbeeld het percentage appendicitis en buikbreuken.
Ook hier geldt dat bij toevoeging van andere variabelen de
factorstructuren van de diagnosegroepen zich kunnen wijzigen
(zie factoranalyse tweede ronde, paragraaf V.6.1).

V.2.3  Algemene pationtengegevens

In deze paragraaf wordt een aantal algemene pationtenkarak-
teristieken behandeld, namelijk de leeftijdssamenstelling,
wijze van ontslag, spreidingsindices, verzekeringsvorm,
spoedopnamen en verkeersongevallen. In appendix V.A zijn de
factorresultaten weergegeven met de kosten per opname, kosten
per verpleegdag en de personeelsbezetting.
De belangrijkste correlaties van de kosten per opname hebben
betrekking op: het percentage bejaarde pationten (corr=0,53),
de diagnose- (corr=0,46) en operatie-spreidingsindex (corr=
0,48), de verwachte verpleegduur (corr=0,59), het percentage
ontslag naar huis (corr=-0,59) en naar een verpleeginrichting
(corr=0,50). De verwachte verpleegduur hangt volgens verwach-
ting nauw samen met de leeftijdsopbouw en de verschillende
spreidingsindices. De sterke correlatie met de wijze van ont-
slag is enigszins onverwacht.

Bij een uitdraai van 6 factoren is het percentage totaal
verklaarde variantie 60,8 (tabel V.A.2). Van vele variabelen
is de communaliteit hoog te noemen. Een lage communaliteit
(<0,35) hebben: specialismen-spreidingsindex, klinische opna-
medruk, percentage ambulancepationten, medebehandeling en
overdracht, en ontslagenen naar een ander ziekenhuis. Lage commu-
naliteiten kunnen niet alleen voortvloeien uit het feit, dat
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er in werkelijkheid een lage samenhang is tussen deze en de
andere in deze factoranalyse opgenomen variabelen, maar ook
uit de niet uniforme registratie en definitie  of uit de be-
rekeningswijze. Dit laatste lijkt voor enkele variabelen het
geval.1 De lage communaliteit van het percentage ontslagenen
naar een ander ziekenhuis houdt ongetwijfeld verband met hetfeit dat alleen de klinische transfers tussen de ziekenhuizen
worden vastgelegd.

De communaliteit van de kosten per opname is 0,51. Hieruit
en uit de R2 van de kosten per opname met de andere 21 in het
factormodel opgenomen variabelen (=0,636) blijkt, dat er in
deze set belangrijke variabelen zitten met betrekking tot de
kosten, zoals ook reeds uit de correlatiematrix viel op temaken. Er is een voor de kosten per opname belangrijke factor,
die we als een 'ontslagfactor' zouden kunnen interpreteren:
het 'niet naar huis' ontslaan van de (oudere) pati8nten, maar
naar bijvoorbeeld een verpleeginrichting leidt tot hogere
kosten per opname. Dit kan met twee zaken te maken hebben.
In de eerste plaats zijn er ziekenhuizen waar relatief veel
verpleeghuispationten voorkomen, die langer in het ziekenhuis
verblijven dan - medisch gezien - strikt nodig is. Oorzaak
hiervan kan zijn - zeker in 1971 - de moeilijke overplaats-
baarheid naar de verpleeghuizen. Uiteraard resulteert dit in
een hogere verpleegduur van het ziekenhuis. In de tweede
plaats kunnen er bepaalde ziekenhuizen  zi jn die meer pation-ten krijgen waarvoor een langere verpleegduur is geIndiceerd.
Dit valt af te lezen uit de verwachte gemiddelde verpleegduur.
Bij de berekening van deze variabele zijn diverse kenmerken
van het pationtenbestand meegenomen (diagnose, leeftijd,
operatie, nevendiagnose). Dat bij ontslag van deze pati8nten
een niet onbelangrijk deel niet naar huis gaat, maar naar een
verpleeghuis of een andere ziekenhuis is een andere zaak.

Dan is er nog een factor waarin vooral de leeftijdsverde-
ling is opgenomen in samenhang met de spreidingsindices. Ook
in deze factor leidt een ouder pationtenbestand tot hogere
kosten per opname. De spreidingsindices zijn dan eveneenshoger. Men zou het als volgt kunnen interpreteren: een hoger
percentage oudere pationten, in het bijzonder de leeftijds-
categorie 45-64 jarigen, gaat vaak gepaard met meer zeldzame
operaties, een hogere verwachte verpleegduur en meer overleden
pationten. Hierdoor worden de kosten hoger. We zouden het ook
zo kunnen interpreteren dat naarmate er relatief meer kinderen
worden opgenomen, de andere leeftijdsgroepen natuurlijk terug-
gaan en de verpleegduur en spreidingsindices een lagere waarde
krijgen. Hierdoor worden ook de kosten lager.
Twee dingen vallen hierbij op. In de eerste plaats hebben de
specialismen-spreidingsindex en de klinische opnamedruk nietveel binding met de overige indices (diagnose-spreidingsindex,

'Al eerder is er op gewezen de betekenis van het begrip spoedpatiant en
ambulancepati&nt gezien de registratie ervan te relativeren. Dit geldt
trouwens ook voor het percentage medebehandeling en overdracht van pa-
tianten, dat met de overige variabelen minder binding heeft dan verwachtwerd met uitzondering van de specialismen-spreidingsindex.
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operatie-spreidingsindex en de verwachte verpleegduur), noch
met de andere beschouwde variabelen. Bij gebruik van de spe-
cialismen-spreidingsindex en de klinische opnamedruk ter
typering van de aard van het klinische pationtenbestand lijkt
derhalve de nodige voorzichtigheid geboden. In de tweede
plaats lijkt het enigszins merkwaardig dat het percentage
particuliere pationten alleen samenhang met de leeftijdsop-
bouw vertoont. Met de kosten per opname is er slechts een
zwakke binding. Ook de enkelvoudige correlatie hiertussen is
laag, terwijl wij weten dat de particuliere pationten korter
in het ziekenhuis verblijven dan de ziekenfondspationten (zie
paragraaf III.4.2). De variatie in de gemiddelde verpleegduur
tussen de ziekenhuizen wordt kennelijk door andere variabelen
overheerst.

Evenals bij de factorresultaten betreffende de specialismen
zien we ook hier dat de samenhangen met de kosten per verpleeg-
dag lager zijn dan met de kosten per opname (tabel V.A.3).
De communaliteiten zijn aanzienlijk lager (0,51 versus 0,24).
Bij de factoranalyses van de specialismen was slechts een
zeer gering verband aanwezig tussen de gemiddelde verpleeg-
duur en de kosten per verpleegdag. In deze analyses is sprake
van een vrij sterke relatie tussen de kosten per verpleegdag
en de verwachte verpleegduur. Dit heeft te maken met het feit,
dat bij de berekening van de verwachte verpleegduur verschil-
lende kenmerken worden meegenomen.

Wat de personeelsbezetting (V.A.4) betreft: er is don
factor waarin deze hoog laadt (factor 5, lading -0,59). Hier-
uit valt op te maken dat een uitbreiding van het diensten-
pakket gemeten door de spreidingsindices gepaard gaat met
een hogere personeelsbezetting per 100 bedden. Enkele
leeftijdscategorieon vertonen hiermee enige binding. Dit geldt
vooral de leeftijdsgroep 45-64 jarigen. De ontslagmogelijk-
heden hebben weinig samenhang met de personeelsbezetting per
100 bedden. Dit blijft onveranderd het geval als er 10 facto-
ren in plaats van 6 worden uitgedraaid. Kennelijk speelt de
verpleegduur hierin een grote rol.

In figuur V.3 worden de resultaten schematisch weergegeven.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat er samenhang is
tussen de leeftijdsopbouw van de pationten en de spreidings-
indices betreffende de specialismen, diagnosen en operaties.
Bij een ouder pationtenbestand zien we een toename van de in-
dices, dat wil zeggen dat de minder frequent voorkomende
diagnosen, specialismen en operaties dan vaker voorkomen.
De verwachte verpleegduur neemt toe evenals de medebehandeling
en overdracht van pati6nten. Een en ander beinvloedt - eigen-
lijk voornamelijk via de leeftijdsgroep 45-64 jarigen en de
spreidingsindices - de personeelsbezetting per 100 bedden en
zowel de kosten per verpleegdag als per opname. Vanwege de
relatie met de verpleegduur (gedomineerd door het percentage
kinderen) worden de kosten per opname ook langs deze weg
beInvloed.
Er is nog een andere samenhang, namelijk die welke betrekking
heeft op de wijze van ontslag. Deze heeft geen invloed op de
personeelsbezetting per 100 bedden, een geringe op de kosten
per verpleegdag en een sterke op de kosten per opname. De
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kosten per opname vertonen meer samenhang met de leeftijds-
opbouw, de indices en de ontslagmogelijkheden dan de kosten
per verpleegdag. Van de algemene pationtenkenmerken lijkt het
verpleegduureffect sterker dan het effect via de kosten per
verpleegdag. Met name heeft de wijze van ontslag, in mindere
mate ook de leeftijdsverdeling, meer met de verpleegduur te
maken. In deze analyse is overigens de verpleegduur niet ex-
pliciet beschouwd.Er is ook een relatie tussen de leeftijdsverdeling en de
wijze van ontslag. Het percentage spoed- respectievelijk
ambulancepationten heeft weinig te maken met de kosten.
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Fig. V.3 Kostensamenhangen algemene patientengegevens

V.3  INFRASTRUCTUUR VAN HET ZIEKENHUIS; MEDISCHE STAF EN
NEVENAFDELINGEN

Verondersteld wordt hier dat de kosten en personeelsbezettingonder meer bepaald worden door de mogelijke onderzoek- en be-handelingsmethodieken gezien de aanwezige medische staf, ap-paratuur en faciliteiten (diagnostische en therapeutischeuitrusting). Met betrekking tot een kwantificering aan dehand van de medische staf kan met vrucht gebruik worden ge-maakt  van de resultaten  van een schaalanalyse (paragraaf V. 3.1) .
Ook de relaties van de nevenafdelingen lenen zich in het bij-
zonder voor een dergelijke analyse, die in combinatie met de
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Fig. V.4 CategorIBn van speclallsten per zlekenhuls
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factoranalyse belangrijke bouwstenen voor het verdere onder-
zoek aandraagt (paragraaf V.3.2).

V.3.1  Medische staf

De samenstelling van de medische staf kan een belangrijke in-
dicatie vormen voor de breedte van het functiepakket van een
ziekenhuis. Over de samenstelling van de medische staf zijnverschillende gegevens beschikbaar. Uitgegaan wordt van 25
categorieon van specialisten (zie figuur V.4). Niet alleen de
zogenaamde categorieon van opname-specialisten,  dat wil zeggen
specialisten die patidnten opnemen en ontslaan, worden hier-
bij in de beschouwing betrokken doch ook de specialisten die
specifieke ondersteuning verlenen in het kader van onderzoek
en behandeling door de opname-specialisten. Aan de opgave van
de aantallen specialisten per specialisme mogen we niet veelbetekenis hechten. Hier speelt het onderscheid full-time/part-time functioneren van de specialist een belangrijke rol (zie
paragraaf III.4.3). Om deze reden is er van afgezien factor-
analyse uit te voeren op de samenstelling van de medischestaf. Het lijkt nuttig in de toekomst de aantallen specialis-
ten per categorie in de analyse te betrekken, zodra men beter
inzicht heeft in de mate waarin de specialisten in bepaalde
ziekenhuizen werkzaam zijn (full-time/part-time).In deze paragraaf wordt nu schaalanalyse toegepast die
slechts het dichotome gegeven beschouwt of er een bepaald
specialisme al dan niet wordt beoefend en niet de mate waarin
dit gebeurt. Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat men
in de ziekenhuizen de medische staf volgens een bepaald stra-mien uitbreidt. Met andere woorden: een ziekenhuis zal niet
een willekeurig samengestelde staf hebben, doch een die opge-
bouwd is volgens een bepaald groeimodel. Dat daar in het al-
gemeen sprake van is, kan worden geIllustreerd aan de hand
van figuur V.4.1 De 25 onderscheiden categorie6n van specia-
listen zijn in volgorde van aflopende frequentie van links
naar rechts weergegeven. Dit betekent dat de chirurg in nage-
noeg alle ziekenhuizen voorkomt en de arts voor allergische
ziekten in het minste aantal ziekenhuizen. Verticaal zijn de
ziekenhuizen weergegeven in volgorde van een toenemend aantalcategorieon van specialisten. In de figuur is per ziekenhuis
aangegeven welke categorieon van specialisten er voorkomen.
Er is geen ziekenhuis te vinden in 1971 waarin alle onder-scheiden categorieon voorkomen.  Maar ook zijn er in geen enkel
ziekenhuis minder dan 7 categorieon aanwezig. Globaal gezien
is de onderdriehoek van de figuur gevuld, dat wil zeggen dat

1 Hoewel ook met geheel onafhankelijke categoriedn van specialisten een
onderdriehoek kan worden gevormd, zal deze niet zo duidelijk zijn als deonze. De H-coafficient  =  0,50 (zie tabel  V. 5), hetgeen betekent  dat  het
ongeveer half zo vaak voorkomt dan men zou verwachten bij onafhankelijk-
heid en bij de gegeven marginale kolomtotalen, dat een minder vaak voor-
komende categorie van  specialisten wel en een frequenter voorkomende
categorie niet aanwezig is.
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in deze ziekenhuizen frequent voorkomende categorieon van

specialisten aanwezig zijn, en de bovendriehoek leeg , dat

wil zeggen dat in deze ziekenhuizen minder frequent voorko-
mende categorieon van specialisten niet aanwezig zijn. Dit
betekent dat als een ziekenhuis bijvoorbeeld 10 categorieon

van specialisten heeft, dit in het algemeen gesproken ook de
eerste 10 categorieon uit de figuur zullen zijn (cumulatief
groeimodel). Een dergelijk groeimodel laat zich bij uitstek
benaderen door middel van schaalanalyse. Hier wordt deze sta-
tistische techniek toegepast op de 25 categorieon van specia-
listen, waarbij men, uitgaande van een bepaalde betrouwbaar-
heid, tracht een set van categorieon specialisten te selec-

teren in een bepaalde volgorde (schaal). Er zijn verschillen-
de schaalanalyses uitgevoerd, variorend zowel naar de onder-
grens van de homogeniteitscoofficient #(0,30, 0,50 en 0,80)

als naar de getolereerde onbetrouwbaarheid (1%, 5%,-10%). Intabel V.5 worden de resultaten weergegeven bij een H=0,30 en
een a=0,01. Niet alle categorieon van specialisten worden in

66n schaal opgenomen. De categorieon die in statistische zin
de 'meeste fouten' veroorzaken, worden niet in de schaal op-
genomen.

Tabel V.5  Schaalanalyse op categorie&n van specialisten

(A ondergrens = 0,30 en a = 0,01)

schaal 1 schaal 2 schaal 3

H =0,45 A .0,50 H =0,46

Hi-                                     Hi=                             
Hi-

1. keel-, neus- en oorarts 0,82 1. anaesthesist 0,57 1. huidarts 0,46

2. oogarts 0,40 2. radioloog 0,68 2. arts voor zenuw-

3. kinderarts 0,49 3. klinisch chemicus 0,63 en zielsziekten

4. arts voor verloskunde 4. orthopedisch arts 0,56 (incl. neuroloog

en gynaecologle 0,36 5. arts voor longziekten en psychiater) 0,46

en tbc 0,51

6. arts voor ziekten van
hart- en bloedvaten 0,54

7. bacteri01009-seroloog 0,36

8. uroloog 0,50

9. overige 0,50
10. reumatoloog 0,41

11. plastisch chirurg 0,51

12. kaakchirurg 0,49

13. neuro-chirurg 0,52
14. arts voor maag-, darm-

en stofwisselingsziekten 0,48

15. arts voor allergische
ziekten 0,54

Er resulteren 3 schalen; 4 categorieon worden in geen enkele

schaal opgenomen. Zo wordt de revalidatie-arts in geen van de

schalen opgenomen. Dit kan wijzen op een autonome ontwikke-

ling, hetgeen in overeenstemming is met de bevindingen in de
clusteranalyse, waarbij de revalidatie-arts evenmin in &&n

van de clusters werd opgenomen (zie paragraaf V.7.1). Schaal
1 en 3 zijn niet interessant vanuit onze onderzoeksoptiek,

omdat vrijwel elk ziekenhuis op deze 2 schalen de hoogst mo-
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gelijke score zal bereiken; immers, dit zijn de basiscatego-
rieSn die met een grote waarschijnlijkheid in elk ziekenhuis
aanwezig zullen zijn. Op deze twee schalen zullen we dus         i
vrijwel geen spreiding tussen de ziekenhuizen krijgen.
Schaal 2 biedt op dit punt meer mogelijkheden. Hierin zijn
15 categorieon van specialisten opgenomen. Het is duidelijk
dat de volgorde van deze categorieon ats resultaat uit de
schaalanalyse komt. Deze wordt dus niet a priori als zodanig
in de analyse opgenomen. Vanuit statistisch oogpunt kan deze
schaal betrouwbaar genoemd worden. Bij de opstelling van de
schaal is uitgegaan van een betrouwbaarheidsgrens van 99%. De
A-coofficient van de schaal is een indicatie voor de sterkte
van de schaal vanuit statistisch oogpunt (zie paragraaf
IV.3.4). Volgens de criteria van Mokken leidt een H-waarde
van 0,50 tot een vrij sterke schaal. Dit heeft betrekking op
de schaal in zijn totaliteit. Dat hierin niet alle variabelen
even goed passen, wordt weergegeven door de Ai-coofficient,
die achter elke categorie van specialisten is weergegeven.
Uit deze coofficient blijkt dat de bacterioloog-ser01009 in
vergelijking met de anderen het minst in deze schaal past.
Doch een Hi-coofficient van 0,36 is volgens Mokken nog alles-
zins acceptabel. De A- en Ai-coofficienten hebben derhalve
geen betekenis voor de volgorde.
Men kan een schaalindex (specialistenindex) construeren door
per ziekenhuis de score op schaal 2 te berekenen (zie Van
Aert en Van Montfort, 1976). Deze specialistenindex heeft
een waardenbereik van 0 (als in het betreffende ziekenhuis
geen enkele van de 15 onderscheiden categorieon van specia-
listen aanwezig is) tot 15 (als alle categorieon aanwezigzijn). Deze index is te beschouwen als een maat voor de
breedte van het specialistenpakket (plaats van het ziekenhuis
in het cumulatieve groeimodel) en kan als zodanig in de fac-
tor- en regressie-analsye worden betrokken.
Opgemerkt wordt tenslotte dat behalve schaalanalyse ook
clusteranalyse op de gegevens van de medische staf is toe-
gepast (zie paragraaf V.7.1).

V.3.2  Ziekenhuisfaciliteiten

Een andere invalshoek voor de functiebepaling is de aanwezig-
heid van bepaalde categorieon van nevenafdelingen of facili-
teiten respectievelijk de produktie ervan. Deze paragraafbeschrijft twee manieren waarop de ziekenhuisfaciliteiten
(nevenafdelingen) in de analyse kunnen worden betrokken.
Let men op de al of niet aanwezigheid van de facliteiten dankan schaalanalyse worden toegepast in de veronderstelling dat
de faciliteiten volgens een bepaald groeipatroon worden aan-
getrokken (zie A). Het is evident dat faciliteiten die in
alle ziekenhuizen voorkomen, zoals operatiekamer, ECG e.d.
geen onderscheidend vermogen bezitten en derhalve niet in de
schaalanalyse passen. Anders ligt dit wanneer niet de loutere
aanwezigheid van de (neven)afdelingen geanalyseerd wordt,
maar de produktie ervan. Hierbij kan men bijvoorbeeld denkenaan het aantal rBntgenverrichtingen, laboratoriumpunten,
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ECG's etc. Een dergelijk onderzoek geschiedt aan de hand van
de factoranalyse (zie B). Naarmate bepaalde verrichtingen

minder frequent voorkomen, lenen zij zich minder goed voor
een factoranalyse. Het aantal te beschouwen ziekenhuizen
wordt dan te klein of de invloed van de zogenaamde nulscores
te groot. Met andere woorden: verwacht mag worden dat vooral
de produktie op de meest voorkomende afdelingen in deze ana-
lyse belicht zal worden.
Op deze wijze kunnen de schaalanalyse en de factoranalyse
toegepast op de faciliteiten elkaar goed aanvullen.

A. Ziekenhuisfaciliteiten en schaalanalyse

Beoogd wordt een karakterisering te geven van het facilitei-
tenpakket ofwel van de infrastructuur van het ziekenhuis op
basis waarvan een zinvolle functietypering kan worden ver-
kregen. Een beperking is uiteraard gelegen in de beschikbaar-
heid van gegevens. Uitgegaan wordt van de gegevens uit de
jaarenquate van de GHI- en de BKZ-enquate (zie paragraaf
III.4.3). Faciliteiten die in elk ziekenhuis aanwezig zijn,
worden niet in de beschouwing betrokken. Bij de categorieon
van specialisten zijn de categorieon, die in vrijwel alle
ziekenhuizen aanwezig zijn aanvankelijk wel meegenomen.  Uit de
clusteranalyse (paragraaf V.7.1) is gebleken dat deze groep
een geheel eigen cluster vormt. In de schaalanalyse werden ze
niet in de uiteindelijke schaal opgenomen (uitgezonderd de
anaesthesist). Gelet op deze resultaten worden bij de facili-
teiten de echte 'basis'-faciliteiten niet in de analyse mee-
genomen. Uitgaande van dit basispakket kan nu verdere uitbouw
van de infrastructuur plaatsvinden.   Dit zal natuurlijk  niet
onafhankelijk van de uitbouw van de medische staf gebeuren.

Als de ziekenhuizen in volgorde van het aantal aanwezige
faciliteiten onder elkaar worden geplaatst, kan een tendens
in volgorde van aantrekken van nieuwe faciliteiten worden ge-
signaleerd (groeimodel). In figuur V.5 zijn horizontaal de
23 faciliteiten in aflopende frequentievolgorde weergegeven.
Verticaal zijn de ziekenhuizen afgebeeld in oplopende volg-
orde van het aantal faciliteiten per ziekenhuis. Als een zie-
kenhuis bijvoorbeeld faciliteit 20 aantrekt, dan is er een
grote kans dat het ook reeds de faciliteiten 1 t/m 19 heeft.
Figuur V.5 geeft per ziekenhuis aan welke faciliteiten aanwe-
zig zijn. Indien Odn van de 23 ziekenhuisfaciliteiten aanwe-

zig is, wordt dit in de desbetreffende kolom op de zieken-
huisregel aangegeven.
Faciliteit 23, een afdeling voor specifieke intensive care,
komt  in 7 ziekenhuizen  voor,   Uit de tabel  valt  ook de frequen-
tieverdeling af te lezen van het totaal aantal faciliteiten
waarover de ziekenhuizen beschikken. In drie ziekenhuizen

blijken in totaal slechts 2 van de onderscheiden 23 facili-
teiten aanwezig te zijn (eerste respectievelijk laatste kolom
van figuur V.5). Er is geen enkel ziekenhuis waarin alle fa-
clliteiten voorkomen. Wel zijn er vier ziekenhuizen met 22
faciliteiten. Gemiddeld zijn er 11,39 faciliteiten aanwezig.

Voor een verdere uitbouw van de faciliteitenanalyse wordt  nu
schaalanalyse gehanteerd (zie ook Edwards e.a., 1972). In ons
onderzoek wordt het probabilistische model van Mokken toege-
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Fig. V.5 Facilltelten per zlekenhuls
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past (paragraaf IV.3.4). Uitgangspunt zijn de 23 onderschei-
den faciliteiten. Een belangrijke eigenschap van de schaal is
de unidimensionaliteit, dat wil zeggen dat alle faciliteiten
in de schaal dezelfde karakteristiek, namelijk het diensten-
pakket  van het ziekenhuis meten. Een andere eigenschap betreft
het cumulatieve karakter van de variabelen, hetgeen betekent
dat de faciliteiten een verschillende kwantiteit van deze
karakteristiek meten (groeimodel). Dat er sprake is van een
groeimodel kan ook afgelezen worden uit figuur V.5. Ook hier
zijn verschillende schaalagalyses uitgevoerd, varidrend zowel
naar de ondergrens van de H-coofficient (0,30, 0,50 en 0,80)
als naar de getolereerde onbetrouwbaarheid (1%, 5%, 10%).
In geen enkele schaal warden de faciliteiten 'grondstofwisse-
ling' en 'klinisch-chemisch laboratorium met een klinisch
chemicus als hoofd' opgenomen. 'Grondstofwisseling' is een
faciliteit die door bepaalde technische ontwikkelingen in
steeds minder ziekenhuizen wordt gebruikt. Met het functione-
ren van het ziekenhuis als totaliteit heeft zij niet zoveel
te maken. Het is daarom niet verwonderlijk dat een dergelijke
faciliteit niet wordt opgenomen in &&n schaal met de andere
faciliteiten. Dat een klinisch-chemisch laboratorium met een
klinisch chemicus als hoofd niet in een schaal wordt opgeno-
men, was niet verwacht. Kennelijk bezit dit kenmerk toch te
weinig onderscheidend vermogen. Toepassing van de schaalana-
lyse op gegevens van 132 ziekenhuizen geeft ·het volgende
beeld (tabel V.6).

Tabel V.6  Schaal van faciliteiten (A ondergrens = 0,30 en a = 0,01)

schaal 1 A -0,48 schaal 2 A -1,00

faciliteiten                   Ai=                             Ai=

1. electro-encephalografie 0,76 1. 'droge'
2. r6ntgenafdeling 0,60 fysiotherapie 1,00
3. longfunctie-onderzoek 0,52 2. 'natte'

4. r6ntgentherapie (ortho-volt) 0,47 fysiotherapie 1,00
5. echo-encephalografie 0,54
6. bacteriologisch-serologisch

laboratorium 0,30
7. psychologische dienst 0,37
8. overige functieverrichtingen 0,37
9. eigen apotheek 0,37
10. intensive care 0,47
11. phonocardiografie 0,46
12. pathologisch-anatomisch

laboratorium 0,42
13. radio-actieve isotopenlabora-

torium (diagnostiek) 0,56
14. electro-myografie 0,45
15. radio-actieve isotopenlabora-

torium (therapie) 0,52
16. mega-volttherapie 0,47
17. vectorcardiografie 0,58
18. nierdialyse 0,59
19. specifieke intensive care 0,54
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Er resulteren 2 schalen. In schaal 2 wordt alleen opgenomen
de fysiotherapie (natte en droge),die een eigen zelfstandigeontwikkeling volgt. Dit laatste is in overeenstemming met de
bevinding dat de revalidatie-arts zich eveneens min of meerautonoom van de andere categorieon van specialisten ontwik-
kelt. Schaal 1, waarin 19 faciliteiten zitten, is de meestinteressante schaal: Er zijn enkele faciliteiten opgenomen
in deze schaal met een lage Ai, namelijk bacteriologisch-
serologisch laboratorium, eigen apotheek, overige functiever-
richtingen en psychologische dienst. Toch is de overall
H-coofficient 0,48, volgens de indeling van Mokken een mid-
delmatige schaal. De schattingen zijn betrouwbaar (betrouw-
baarheid 99%). Als de faciliteiten geheel onafhankelijk van
elkaar werden aangetrokken, was de kans kleiner dan 1% om
zo'n hoge A-waarde te vinden in een steekproef van 132 zie-kenhuizen. Deze resultaten komen goed overeen met de eerder
gevonden uitkomsten. De schaalanalyse geeft evenwel additio-neel:
1. het niet passen van 4 faciliteiten in de belangrijkste

geconstrueerde schaal
2. de kwantificering van de mate van schaalachtigheid fii

van deze schaal, de grote statistische betrouwbaarheid
ervan, en het bestaan van een tweede (fysiotherapie)-schaal.

Uitgaande van deze schaal kan nu de score per ziekenhuis wor-
den bepaald. Men kan de 'hoogste' faciliteit bepalen die in
een ziekenhuis voorkomt. Naar onze mening kan beter naar ana-
logie van de specialistenschaal ook voor de faciliteiten eenfaciliteiten-schaalindex voor elk ziekenhuis worden berekend
door na te gaan hoeveel faciliteiten uit de 19 in schaal 1        I
opgenomen faciliteiten een ziekenhuis heeft. Deze index die
ligt tussen 0 en 19, kan worden geinterpreteerd als een maat
voor de geavanceerdheid van de infrastructuur van het zieken-
huis. Deze faciliteitenindex kan vervolgens in de factorana-
lyse of als verklarende variabele in de regressie-analyse
worden betrokken. Op deze wijze is een goede en efficionte
index verkregen, goed in zoverre hiermee de omvang en breedte
van het dienstenpakket gemeten wordt, efficiont omdat hij in
verdere analyses gemakkelijk te hanteren is.

B. Ziekenhuisfaciliteiten en factoranalyse
In de schaalanalyse wordt de onderlinge samenhang van de zie-
kenhuisfaciliteiten bezien op basis van het al of niet aan-
wezig zijn ervan. Toepassing van factoranalyse kan in twee-
erlei opzicht een uitbreiding betekenen. In de eerste plaats
wordt niet zozeer het dichotome gegeven bestudeerd als wel de
kwantitatieve produkties op de afdelingen. In de tweedeplaats laat de factoranalyse toe deze variabelen te bezien in

1 Bij de schaalanalyse op de categorie6n van specialisten zijn 15 van de
25 categorieZn opgenomen in de schaal; dit is verhoudingsgewijs minder
dan bij de faciliteiten. Men moet echter bedenken dat bij de specialisten
alle categorie6n zijn meegenomen, terwijl bij de faciliteiten een aantal
die in elk ziekenhuis aanwezig zijn, niet is meegenomen.
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relatie tot de kostengegevens (respectievelijk de personeels-
bezetting). In deze factoranalyse waarin de kosten per opname,
de kosten per verpleegdag en de totale personeelsbezetting
worden betrokken, wordt uitgegaan van de totale produktie per
100 opnamen. De splitsing in een klinisch respectievelijk po-
liklinisch aandeel hiervan is van te weinig ziekenhuizen be-
kend. In het algemeen blijken de modellen consistent te zijn.
Eenvoudshalve wordt hier alleen het model met de kosten per

opname getoond (appendix V.A.5). De modellen waarin respec-
tievelijk de kosten per opname en de kosten per verpleegdag

zijn opgenomen, zijn in grote lijnen hetzelfde. De communali-
teit van de kosten per opname (0,65) respectievelijk de kos-
ten per verpleegdag (0,36) verschilt overigens niet onbelang-

rijk; de communaliteit van de personeelsbezetting ligt er
tussenin (0,55). Er is steeds sprake van een lage communali-
teit bij de volgende variabelen (uitgedrukt per 100 opnamen):
het aantal verlossingen, radium- en kobaltbehandelingen, in
vitro en in vivo onderzoekingen, grondstofwisselingen, cyto-
logische onderzoekingen en overige functieverrichtingen. Ook
de operaties uit groep IV blijken steeds een tamelijk lage
communaliteit te hebben. Hogere communaliteiten worden gevon-
den voor de variabelen: aantal operaties uit de groepen I,
II, III, r6ntgen-diagnostische verrichtingen, dialyses, hart-

functieonderzoekingen, hersenfunctieonderzoekingen, long-
functieonderzoekingen, obducties, laboratoriumonderzoekingen.

Voor een juiste interpretatie is het van betekenis dat in
deze factoranalyses ongeveer 55 ziekenhuizen zijn betrokken.
Wat de kostensamenhangen betreft is het niet zo dat een be-
schrijving hiervan met slechts &&n factor zou kunnen volstaan.
Er zijn in dit verband meer factoren relevant. Het belang-
rijkst voor de kosten per opname en in mindere mate ook voor

de kosten per verpleegdag zijn de produkties welke in elk
ziekenhuis voorkomen (factor 3). Dit betreft ECG (+), rBnt-

gen-diagnostiek (+), (tot.) laboratorium (+) en verlossingen
(-). Meer produktie leidt tot hogere kosten, met uitzondering
van de verlossingen. Het is een opmerkelijk feit dat verrich-
tingen welke in veel minder ziekenhuizen voorkomen en door-

gaans belangrijke infrastructurele voorzieningen vragen, in
deze factoranalyse voor de kosten per opname van geen beteke-
nis blijken. Dit geldt voor kobaltbehandelingen, radioactieve
isotopen (in vitro en in vivo onderzoek), cytologisch onder-
zoek en overige functieverrichtingen en, inmindere mate, voor
de 'zware' operaties (operatiegroepen I + II + III). Dit kan

wellicht teruggevoerd worden op het grote gewicht van de in-
frastructuur, waarbij dergelijke bijzondere verrichtingen en
vooral de frequentie waarmee deze plaatsvinden, blijkbaar van
marginaal belang geacht kunnen worden. De loutere aanwezig-

heid van deze faciliteiten is dan relevanter dan de produktie

op deze afdelingen, als tenminste de invulling van de kwanti-
tatieve gegevens adequaat is geschied. Daarmee is echter nog

geen volledige verklaring gegeven voor het gevonden resultaat

met betrekking tot de 'zware' operaties, omdat een aantal
daarvan in alle ziekenhuizen voorkomt.

In figuur V.6 is een drietal verschillende samenhangspa-
tronen onderscheiden. Samenhang I heeft vooral betrekking op
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de functieonderzoekingen betreffende 'hart' en 'longen'. Ook
de laboratoriumproduktie laat een gelijkgerichte beweging
zien. Bij samenhang II gaat het met name om de functieonder-
zoekingen betreffende de 'hersenen', de PA-lab.-produkties en
de haemodialyses. Deze twee samenhangen hebben verschillende
invloeden. Verder heeft de fysiotherapie duidelijk een eigen
invloed op de personeelsbezetting per 100 bedden en de kosten.
Er is op gewezen dat er een belangrijk samenhangspatroon voor
de kostenvariabelen is te vinden in de factor waarin juist de
in elk ziekenhuis voorkomende produkties worden weergegeven
(ECG, r6ntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek en verlossingen) .Deze  samenhang  is niet expliciet in het schema opgenomen.   De
verschillende onderdelen ervan hebben daarin reeds hun plaats.

zware operaties (I+II+III)  (+)
rd-diagnostiek (+)

nierdialyse (+)

I  functie-onderzoek 'hart' (+)

functie-onderzoek '
longen'   (+)       +

laboratorium (+)

verlossingen (-)

functie-onderzoek 'hersenen'(+)rd-diagnostiek         (+)                             1 II
dialyses (+)
PA-lab produktie (4)

personeels- kosten
kosten

bezetting per
per verpleeg-100 -   per

F+ bedden dag
opname

fysiotherap. verrichtingen (+)  
III  operatiegroep III (+)  +

operatiegroep IV (-)

Fig. V.6 Kostensamenhangen produktie op de nevenafdelingen

Met betrekking tot de kosten per opname en de kosten per ver-
pleegdag zijn dus relevant: aantal rontgen-diagnostische ver-
richtingen, dialyses, functieonderzoekingen betreffende hart,
hersenen en longen, fysiotherapeutische verrichtingen, obduc-
ties en laboratoriumonderzoekingen; in mindere mate: aantal
verlossingen en operaties uit de groepen I, II en III. Zoals
gezegd: het aantal 'zware' operaties vertoont minder bindingmet de kosten evenals een aantal 'bijzondere' verrichtingen,
zoals radium en kobaltapplicaties, in vitro en in vivo ver-
richtingen en cytologische onderzoekingen. Dit vergroot het
belang van de schaalanalyse, waarin deze variabelen met uit-
zondering  van  de ' zware' operaties  op een eenvoudiger en bete-
re manier zijn meegenomen. Met behulp van de geconstrueerde
schaalindex kunnen ze in de regressie-analyse worden betrok-ken, eventueel naast de boven aangeduide relevante variabelen.

De totale personeelsbezetting per 100 bedden blijkt vooralsamen te hangen met de produktie op het laboratorium, het aan-
tal 'zware' operaties, radio-isotopenonderzoekingen, obduc-
ties, longfunctie- en hartfunctieonderzoekingen en rontgen-
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diagnostische verrichtingen. Het aantal hersenonderzoekingen
per 100 opnamen heeft geen invloed op de totale personeels-
bezetting.
Uit de hier evenmin weergegeven modellen waarin de afzonder-
lijke personeelscategoriein zijn opgenomen, kan worden afge-
leid dat veelal complementariteit voorkomt tussen die cate-

gorie5n. Zo vraagt meer fysiotherapie de inzet van meer ge-
diplomeerden en meer leerlingen. Soms komt ook substitutie
voor met name tussen gediplomeerd verplegend personeel en
leerling verplegend personeel.
Op welke wijze de produktie op de nevenafdelingen samenhangt
met de aard van het pationtenbestand (specialismen, diagnosen,
algemene pationtenkenmerken) wordt in paragraaf V.6.1 geana-
lyseerd.

V.4  POLIKLINIEK

De poliklinische functie van het ziekenhuis kan in theorie
op verschillende wijze belicht worden. Tot dusver is men er
echter nog niet in geslaagd een adequate benaderingswijze te
vinden. In hoeverre het onderhavige onderzoek hiertoe een
bijdrage kan leveren, leert deze paragraaf.
Een drietal benaderingswijzen kan worden gevolgd:
A. via de algemene poliklinische gegevens, zoals het aantal

polikliniekbezoeken, spreekkamers en zittihgsuren
(eventueel per specialisme);

B. via het poliklinisch aandeel in de produktie van enkele
nevenafdelingen, bijvoorbeeld poliklinisch aandeel in het
totale laboratoriumonderzoek;

C. via de poliklinische opbrengsten als percentage van de
totale opbrengsten van het ziekenhuis.

A. Algemene poliklinische gegevens

De respons op het aantal polikliniekbezoeken was te laag om
hiermee de polikliniekbezoeken per specialisme te kunnen
factoriseren. Derhalve wordt volstaan met het meer globale
gegeven van het totaal aantal polikliniekbezoeken per opname,
als poging de poliklinische gerichtheid van het ziekenhuis
aan te duiden. Bij een keuze tussen de procentuele samen-
stelling van spreekkamereenheden per specialisme en die van
zittingsuren per specialisme als maatstaf voor de typering
van de poliklinische functie, gaat onze voorkeur uit naar de
laatste. Dit hangt samen met de berekeningswijze. De procentu-
ele verdeling van de zittingsuren was vaker bekend; die van
de spreekkamereenheden werd dan naar rato verdeeld. Daarnaast
kan het totaal aantal spreekkamereenheden gezien worden als

een absolute capaciteitsmaat, en, gerelateerd aan het aantal
beschikbare bedden, als een relatieve. Zoals bij de kliniek
kan ook bij de polikliniek het totaal aantal zittingsuren per
spreekkamer een soort bezettingsgraad aangeven.
De factorresultaten staan vermeld in tabel V.A.6. Van een

groot aantal variabelen zijn de communaliteiten laag, in het
bijzonder ook van de meer algemene poliklinische gegevens.
Ook de kostenvariabelen hebben een lage cummunaliteit (kosten
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per opname = 0,28, kosten per verpleegdag = 0,19 en de perso-
neelsbezetting per 100 bedden = 0,25). Aan de flauwe tendens
dat bij een toenemend aantal spreekkamers per bed het aantal
zittingsuren per spreekkamer en ook de kosten per opname
lager zijn, mag niet veel waarde worden toegekend. De meer
algemene poliklinische gegevens blijken dus noch onderling
noch met de kosten per opname een duidelijk samenhangspatroon
te hebben. De enkelvoudige correlatiecoofficienten zijn laag.
Zo is die tussen bijvoorbeeld het aantal polikliniekbezoeken
per opname enerzijds  en de kosten per opname anderzijds gelijk
aan 0,16. De modellen waarin de kosten per verpleegdag res-
pectievelijk de personeelsbezetting per 100 bedden worden
meegenomen in plaats van de kosten per opname, laten evenmin
duidelijke samenhangen zien, reden waarom deze modellen niet
verder worden weergegeven of behandeld.
Dit alles kan duiden op:
1. een te gering aantal ziekenhuizen waarvan de betreffende

gegevens beschikbaar zijn. Dit geldt met name voor de ver-
deling van de zittingsuren naar specialisme en het aantal
polikliniekbezoeken per opname.

2. een niet uniforme meting van de algemene poliklinische
variabelen. Over de uniformiteit van invulling op dit punt
bestaat geen zekerheid. Zo kan men zich bijvoorbeeld af-
vragen of elk ziekenhuis een spreekkamereenheid, polikli-
niekbezoek of zittingsuur op dezelfde wijze interpreteert,
of, gezien de beschikbare gegevens, kAn interpreteren.

3. een niet adequate meting van de poliklinische functie door
de genoemde set van variabelen (zie paragraaf IV.2.2).

4. een aantal tegengestelde, elkaar compenserende invloeden,
zodat bij een meso-benadering per saldo weinig of geen in-
vloed van de polikliniek op de kosten wordt gevonden. De
polikliniek kan op verschillende kostensoorten tegenge-
stelde effecten hebben, zodat voor het totale kostenbeeld
wellicht geen samenhang gevonden wordt (zie ook paragraaf
VII.2.5).

5. een gering kostenaandeel van de poliklinische functie in
de totale kosten. Uit enkele functionele bedrij fsrekeningen
van het NZI komen aanwijzingen naar voren dat deze kosten,
dat wil zeggen de poliklinische kosten in enge zin (5%) en
het poliklinische aandeel van de kosten van de nevenafde-
lingen (10%),tesamen ongeveer 15% van de totale zieken-
huiskosten zouden bedragen.

B. Poliklinisch aandeel van enkele nevenafdelingen

Het aantal ziekenhuizen waarvoor gegevens met betrekking tot
het poliklinisch aandeel in de produktie van bijvoorbeeld
het totale laboratorium en de rontgenafdeling bekend zijn,
bleek te klein om hierop met succes factoranalyse toe te
passen. Daarom wordt hier van een verdere analyse van deze
variabelen afgezien.

C. Poliklinische opbrengsten als fractie van de totale op-
brengsten

Gezien het bovenstaande is getracht een nieuwe variabele be-
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treffende de polikliniek te construeren die in elk geval van
een voldoende groot aantal ziekenhuizen bekend is en waarbij
er minder twijfels zijn ten aanzien van de uniformiteit van
invulling. Deze nieuwe polikliniekvariabele geeft aan het
procentuele aandeel van de poliklinische opbrengsten in de
totale opbrengsten van de nevenafdelingen. Voor een nadere
definitie van deze variabelen wordt verwezen naar paragraaf
III.4.4. Dit gegeven is voor veel ziekenhuizen bekend (N=163).

In hoeverre we hiermee het poliklinisch gebeuren voldoende
kunnen meten in relatie tot het kostenvraagstuk bekijken we
nu nader. In een factormodel werden opgenomen: de specialis-
menverdeling, de produktie op de nevenafdelingen, enkele
instituutgebonden variabelen, de gevonden schaalindices, de
verwachte verpleegduur, de (werkelijke-verwachte) verpleegduur
en de poliklinische opbrengstenfractie. De uitkomsten van
deze factoranalyse worden hier niet getoond. Het aantal daar-
in beschouwde ziekenhuizen is slechts 36. Voor wat betreft de
relaties van de polikliniek met andere variabelen komen geen
belangrijke nieuwe gezichtspunten naar voren en er kan net
zo goed volstaan worden met de desbetreffende enkelvoudige
correlatiecoofficienten. Uit de analyses volgt dat deze poli-
kliniekvariabele op de totale kosten geen of slechts een
geringe invloed heeft. Echter blijkt wel dat deze variabele
op bepaalde kostensoorten een positieve invloed heeft (zoals
op bepaalde salarissen en sociale kosten, vooral op die van
het paramedisch personeel) en een negatieve op enkele andere
(zoals op afschrijvingen, rente en medische middelen). Dit is
een mogelijke verklaring voor het feit dat per saldo een zeer
geringe invloed op de totale kosten resulteert.Dat wil zeggen
dat de variatie in de polikliniekvariabele geen systematische
variatie  in de totale kosten per opname tussen de ziekenhuizen
tot gevolg heeft. Ook de correlaties tonen aan dat de poli-
kliniekvariabele slechts met enkele variabelen enige binding
heeft: met de kosten per opname (corr=-0,28) en per verpleeg-
dag (corr=-0,23). Het betreft vooral de kostensoorten af-
schrijvingen (corr=-0,22), rente (corr=-0,38), medische mid-
delen (corr=-0,33) en (minder) salarissen (corr=-0,19). De
correlaties met de personeelsbezetting per 100 bedden (corr=
-0,05) zijn nog lager dan met de kosten. Met de opleidings-
functie heeft deze polikliniekvariabele weinig van doen. Ook
is het teken van de correlatie met een aantal typen van ver-
richtingen op de nevenafdelingen niet altijd duidelijk.

De algemene conclusie is dat meting van de poliklinische
functie een lastige opgave is. Het best kan men de polikli-
nische functie wellicht meten aan de hand van het aandeel van
de poliklinische opbrengsten in de totale opbrengsten. Dit
gegeven is ook van veel ziekenhuizen bekend. De uniformiteit
van invulling,  die bij de poliklinische gegevens zoals spreek-
kamers, zittingsuren en bezoeken, de nodige vragen oproept,
lijkt bij de poliklinische opbrengsten minder problematisch.
Als de polikliniek op deze wijze gemeten wordt, blijkt dat
Zij voor een verklaring van de verschillen in de totale kos-
ten van het ziekenhuis respectievelijk de kosten per opname
en per verpleegdag van slechts geringe betekenis is. Voor de
verschillende kostensoorten ligt dit evenwel anders.
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V.5  FACTORANALYSE OP EEN AANTAL INSTITUUTGEBONDEN VARIABELEN

In deze paragraaf worden variabelen bezien betreffende een
aantal instituutgebonden kenmerken zoals: bedden, bezettings-
graad, doorstroming, tariefstructuurl ('in'-tarief = 0;
'out'-tarief = 1), opleidingen (geen = 0; wel = 1), leiding
(eenhoofdige leiding = 1; meerhoofdige = 2), beheervorm (par-
ticulier = 1; overheid = 2), klasse, bouwjaar en investerin-
gen, interne huisvesting (max. intern te huisvesten aantal
personeelsleden als percentage van het totale aantal perso-
neelsleden), religieuze aard (RK, Protestant Christelijk en
overige) en het karakter van het ziekenhuis (open = 0; geslo-
ten = 1). Voorzover de definitie niet tussen haakjes vermeld
is, wordt verwezen naar hoofdstuk III, paragraaf IV.2 en
appendix VI.A. De resultaten van de factoranalyse staan ver-
meld in tabel V.A. 7 t/m 10.

In het model waarin ook de kosten per opname zijn betrok-
ken, bedraagt het percentage verklaarde variantie bij 10factoren 5 4,9. Als gelet wordt op de communaliteiten springt de
vrij lage communaliteit van de bezettingsgraad  in  het oog.  Het(open/gesloten) karakter van het ziekenhuis en de variabelen
betreffende de uitbesteding van de wasserij respectievelijk
administratieve diensten kennen ook een lage communaliteit.
De communaliteit van de kosten per opname is 0,87. Dit bete-
kent dat vrijwel alle in dit model aanwezige kostensamen-
hangen eruit zijn gehaald. Dus het uitdraaien van meerdere
factoren zal geen nieuwe kostensamenhangen naar voren brengen.

Belangrijk is de factor die we de opleidings-schaalfactor
zouden kunnen noemen, waarin de assistenten- en co-assisten-
tenopleiding, het aantal bedden, de urbanisatiegraad en in
mindere mate het percentage klasseverpleegdagen (factor 3)
hoog laden. Hieruit kan worden afgeleid dat de ziekenhuizen
met een uitgebreidere opleidingsfunctie vaak de grotere, in
de stad gelegen ziekenhuizen zijn en omgekeerd. Deze oplei-
dings- en schaalfactor heeft een verhogende invloed op de
kosten, vooral via de salarissen, de sociale kosten en de
medische middelen. Of de urbanisatiegraad ook een eigen in-
vloed heeft, bijvoorbeeld in termen van het loon- en prijs-
niveau, valt hieruit niet op te maken.

Nog belangrijker voor de kosten per opname is een factor,
die we als de doorstromingsfactor kunnen aanduiden. Uit de
hoge lading van de kosten per opname (-0,74) kan worden af-
geleid dat een hogere doorstroming tot lagere kosten per op-
name leidt. Duidelijk is dat bezettingsgraad en doorstroming
geen synonieme begrippen zijn. De doorstroming wordt sterker
beinvloed door de gemiddelde verpleegduur. We zien verder op
deze factor een tegengestelde lading van het aantal bedden,
namelijk -0,32. Dit duidt erop dat de kleinere ziekenhuizen hier
een hogere doorstroming bereiken. Hierin kan het verschil in
type pationtenbestand een rol spelen (zie verder paragraaf
VIII.2.2).

1 Deze variabele geeft aan of bepaalde verrichtingen voor ziekenfondspa-
ti6nten afzonderlijk worden gedeclareerd dan wel in het verpleegtarief
zijn opgenomen.
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Het gebrek aan samenhang met de opname-index vraagt om nadere
explicatie. Op het eerste gezicht zou men kunnen verwachten
dat er in gebieden met een hoge opnamecoofficient een lagere
hospitalisatiedrempel is. De relatief eenvoudiger ziektege-
vallen zouden vaker opgenomen worden, hetgeen minder beslag
op personeel en lagere kosten per verpleegdag zou kunnen be-
tekenen. Bovendien zouden deze pationten een kortere verpleeg-
duur kunnen hebben, waardoor de kosten per opname ook hier-
door lager zouden kunnen zijn.
Nu wordt geen samenhang gevonden noch met de kostenvariabelen
noch met andere variabelen zoals verpleegduur, bezettings-
graad en andere variabelen, zoals uit de overige factoren
blijkt. Voor de verpleegduur is er wellicht sprake van een
tegengesteld effect in die zin dat er in deze situatie minder
druk zal zijn om de pationten snel uit het ziekenhuis te ont-
slaan. Het gebrek aan samenhang met de bezettingsgraad is
verklaarbaar als er in streken met een hoge opnamecoofficient
veel bedden beschikbaar zijn, hetgeen strookt met de ervaring.
Er is echter nog een andere mogelijkheid denkbaar. Dat er
ten aanzien van de opname-index geen systematische patronen
worden gevonden, kan namelijk ook veroorzaakt worden doordat
er in streken waar meer ziekenhuizen staan, sprake kan zijn
van een taakverdeling tussen de ziekenhuizen. Een verband
tussen de opname-index en de aard van het pationtenbestand
kon dan ook niet worden aangetoond. Hierdoor zou men ook
kunnen verklaren dat de kosten van het ziekenhuis door een
verhoging van de opname-index nauwelijks worden beInvloed.
Hier blijkt nog eens hoe belangrijk het is onderscheid te
maken tussen factoren die betrekking hebben op de regionale
verschillen in medische consumptie en die welke de verschil-
len tussen ziekenhuizen verklaren.

Een ander voor de kosten belangrijke factor wordt bepaald
door de samenhang tussen de investeringen per bed en het
bouwjaar. De kostensoorten rente en afschrijvingen hangen
hier sterk mee samen, zoals we ook konden verwachten. De
nieuwere, gesloten ziekenhuizen met hogere investeringen per
bed hebben een hogere bezettingsgraad en een ietwat hogere
doorstroming. Verder is er weinig of geen relatie met de an-
dere variabelen.

De instituutgebonden variabelen zijn met name voor de
personeelsbezetting per 100 bedden (communaliteit = 0,67) en
de kosten per verpleegdag (communaliteit = 0,77) van groot
belang. Nog in geen enkel factormodel is zo'n hoge communali-
teit van de kosten per verpleegdag verkregen. Dit duidt erop
dat het vooral de instituutgebonden variabelen zijn die met
de kosten per verpleegdag samenhangen. Hiervan zijn in het
bijzonder relevant de investeringen per bed en het bouwjaar
(factor 3). Het lijkt van belang om het volgende onderscheid
te maken binnen de investeringen per bed:
1. investeringen in gebouwen, terreinen en installaties: deze

houden vooral verband met het bouwjaar van het ziekenhuis.
2. investeringen in medische en overige inventarissen: deze

worden vooral bepaald door het faciliteitenpakket dat in
een ziekenhuis aanwezig is.

Dit onderscheid lijkt temeer van belang daar gebleken is dat
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de meer geavanceerde ziekenhuizen (met een uitgebreider faci-
liteitenpakket en dus hogere investeringen in medische en
overige inventarissen) de oudere ziekenhuizen zijn (met, van-
wege de waarderingsgrondslag op basis van de historische
kostprijs, lagere investeringen in gebouwen, terreinen en in-
stallaties). Hier spelen dus twee tegengestelde invloeden.1

De  opleidings- en schaalfactor heeft een sterke binding met
de  kosten per verpleegdag,  een nog sterkere echter  met  de  kos-
ten per opname en de personeelsbezetting per 100 bedden. Voor
de personeelsbezetting zijn de investeringen per bed en het
bouwjaar niet of nauwelijks relevant. In de nieuwere zieken-
huizen is de personeelsbezetting niet lager maar eerder iets
hoger. De doorstromingsfactor is noch voor de personeelsbe-
zetting noch voor de kosten per verpleegdag van grote beteke-
nis (zie figuur V.7).

bedden (+)

urbanisatiegraad (+)

opleidingsfunctie (+)

% klasseverpleegdagen (+)                                                   +                           ++

V
V

gemiddelde verpleegduur (+) --
personeels-

door- -+ bezetting totale

stroming per 100 kosten
bedden

bezettingsgraad (-) -=+

13          1kosten
overheid/particulier (+)

-

- , per
verpleeg-
dag

investeringen per bed (+) ...tt

kosten

bouwjaar (+) b  per
opname

Fig. V.7 Factoranalyse instituutgebonden variabelen

Een toename van de werkelijke gemiddelde verpleegduur (een
lagere doorstroming) heeft een sterk verhogende invloed op de
kosten per opname en een zwak verlagende op de personeelsbe-
zetting per 100 bedden. Op de kosten per verpleegdag heeft de
gemiddelde verpleegduur vrijwel geen invloed. Een stijging
van de bezettingsgraad (een hogere doorstroming) heeft een
verlagend effect op de kosten per opname en de kosten per

l In de regressie-analyse kan men het bouwjaar en de faciliteitenindex

beide opnemen.
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verpleegdag. Een geringe, positieve, invloed van de bezet-

tingsgraad loopt via de 'investerings- en bouwjaar'-factor.
De enkelvoudige samenhang van de bezettingsgraad met de kosten
per verpleegdag is daarom niet hoog. De samenhang van de be-
zettingsgraad met de personeelsbezetting per 100 bedden (corr
=0,37) is tegengesteld aan die met de kosten. Dit kan beteke-
nen dat wanneer de bezettingsgraad van een ziekenhuis stijgt,
men de personeelsbezetting sneller aanpast dan de beddencapa-
citeit. Aangezien de correlatie tussen de bezettingsgraad en de
doorstroming positief is, betekent dit dat bij een stijgende
bezettingsgraad (toename van het aantal opnamen per bed) de
kosten per opname zich niet parallel zullen ontwikkelen met
de personeelsbezetting per 100 bedden. Er is dus sprake van
tegengestelde effecten.

Een aantal variabelen heeft minder kostenbinding dan ver-
wacht. Dit betreft vooral: de beheervorm, het percentage klas-
severpleegdagen, het aantal bedden per kamer, de religieuze
aard van het ziekenhuis, het open/gesloten karakter van het
ziekenhuis en de tariefstructuur. Ondanks hun lagere bezet-
tingsgraad hebben de overheidsziekenhuizen geen lagere door-
stroming. Ook verder zijn er geen kostensamenhangen, behalve
dat de sociale kosten in de overheidsziekenhuizen vanwege de
AOW- en AWW-regeling hoger zijn dan in particuliere zieken-
huizen. De personeelsbezetting, gemeten naar het aantal be-
schikbare bedden, heeft met de beheervorm een (zwakke) relatie
in die zin, dat de overheidsziekenhuizen een lagere perso-
neelsbezetting hebben dan de andere ziekenhuizen. Ook zien we
dat meer uitbestedingen voor wasserij en administratieve
diensten, zoals te verwachten is, samenhangt met een lagere
personeelsbezetting, overigens zonder dat dit tot belangrijke
kostenverschillen leidt.

Omdat  wi j op voorhand verwachtten dat de totale kosten sterk
met de instituutgebonden variabelen in het bijzonder met het
aantal bedden zouden samenhangen, hebben we een factoranalyse
uitgevoerd waarbij de totale kosten waren betrokken. Deze is
weergegeven in tabel V.A.10. De communaliteit van de totale
kosten is bijzonder hoog (=0,97). Er is slechts &6n factor,
te weten de schaal- en opleidingsfactor, die hiervoor verant-
woordelijk is. Dit betekent dat de variatie in de totale zie-
kenhuiskosten vrijwel geheel samenhangt met de variatie in
het aantal bedden en in de opleidingsfunctie. Noch de door-
stromingsfactor, noch de factor waarin de investeringen per
bed en het bouwjaar hoog laden, blijken een binding van bete-
kenis met de totale kosten te hebben.

V.6  KWANTIFICERING VAN DE ZIEKENHUISFUNCTIE

De besproken deelmodellen zijn benaderd vanuit het oogpunt
van de kosten en personeelsbezetting per 100 bedden (zie fig.
V.8). De medische staf, de aanwezige faciliteiten, de pro-
duktie op de (neven)afdelingen en de instituutgebonden varia-
belen blijken een invloed uit te oefenen op achtereenvolgens
de personeelsbezetting, de kosten per verpleegdag en de kos-
ten per opname. De aard van het klinisch pationtenbestand en
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doorstroming blijken daarnaast ook langs andere weg (verpleeg-
duur) de kosten per opname te beInvloeden. De polikliniek is
in dit opzicht niet zo erg belangrijk. Tussen de verschillende
deelgebieden bestaan uiteraard ook bepaalde samenhangen.
Hoe werken bijvoorbeeld diagnosen, algemene pationtengegevens
en specialismen globaal op elkaar in? In het eerste deel van

deze paragraaf worden deze gegevens over de aard van het kli-
nische pationtenbestand behandeld tesamen met de infrastruc-
tuur van het ziekenhuis (paragraaf V.6.1). De samenhang wordt
gezocht tussen hetgeen een ziekenhuis kan produceren gezien
de aanwezige mogelijkheden (faciliteiten en medische staf) en
hetgeen daadwerkelijk geproduceerd wordt (in termen van pa-
tiontenverdeling, produktie op de nevenafdelingen etc.).
Tot slot worden de belangrijkste bevindingen uit deze voor-
analyse ten behoeve van de regressie-analyse gegeven (para-
graaf V.6.2).
We willen er nog op wijzen dat in deze paragraaf de tot dus-
ver gepresenteerde resultaten verwerkt zijn. Zo wordt niet
meer uitgegaan van de werkelijke verpleegduur maar van de
(voor het percentage KNO) gecorrigeerde verpleegduur. Niet
alle 45 diagnosegroepen zijn meegenomen, doch alleen die welke
relevant bleken ten aanzien van de kosten of personeelsbezet-
ting.

V.6.1 Ziekenhuisfunctie

Niet alleen als selectiegrondslag voor de regressie-analyse,
maar ook als hulpmiddel bij de interpretatie van de regres-
sieresultaten is inzicht in de onderlinge samenhang gewenst.
Om dit te verkrijgen zijn verschillende factormodellen opge-
steld. In tabel V.A.11 is een model weergegeven waarin zijn
opgenamen: de 24 diagnosegroepen die enige binding met de
kosten lieten zien (paragraaf V.2.2), de faciliteiten- en
specialistenschaalindices, de specialismenverdeling, de SMR-
spreidingsindices, de verwachte verpleegduur, de (werkelijke-
verachte) verpleegduur en enkele instituutgebonden variabe-
len. Uit kostenoogpunt zijn vooral twee factoren, factor 1 en
factor 6, interessant. De verhouding van het aantal variabe-
len ten opzichte van het aantal waarnemingen is echter hoog,
namelijk 44 : 60. Bij vergelijking van de correlatiecooffi-
cienten met overeenkomstige correlaties uit andere modellen,
constateren we belangrijke overeenkomsten maar ook enkele
verschillen. Er zijn echter geen sterke aanwijzingen dat deze
ziekenhuizen een niet-aselecte steekproef zouden vormen (zie
ook appendix VII.A). Dit betekent dat deze steekproef van 60
ziekenhuizen enige algemene betekenis heeft.

Er is nog een tweetal modellen weergegeven waarin de kos-
ten per opname zijn betrokken. Het betreft een model met de
specialismenverdeling, de algemene pationtenkenmerken (leef-
tijdsverdeling, spreidingsindices en wijze van ontslag), en-
kele instituutgebonden variabelen en de geconstrueerde schaal-
indices (tabel V.A.12). Het aantal variabelen ten opzichte
van het aantal waarnemingen ligt niet ongunstig (33 : 60).
Een aantal variabelen heeft hoge tot zeer hoge communalitei-
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ten. De communaliteit van de kosten per opname is gelijk aan
0,49. Voor de kosten per opname zijn ook hier 2 factoren van     
belang (factor 1 en factor 7). Verder is er een model waarin
zijn opgenomen de specialismenverdeling, de instituutgebonden
variabelen, enkele spreidingsindices, de geconstrueerde
schaalindices en het percentage frequent voorkomende, kort-
durende diagnosegroepen (tabel V.A.13). In totaal zijn hier-
bij 32 variabelen voor 59 ziekenhuizen betrokken. Ook hier
vinden we een aantal hoge tot zeer hoge communaliteiten. De
communaliteit van de kosten per opname is 0,70. Voor de kos-
ten per opname zijn 4 factoren relevant (factor 1, 6, 8 en 10) .

We  zullen in deze paragraaf geen verdere factormodellen  uit
deze tweede ronde laten zien, maar slechts de belangrijkste
samenhangen naar voren halen. Deze zijn te vinden in het
schema (fig. V.8) waarin de belangrijkste resultaten van de
vooranalyse staan. De gevonden verbanden dienen zich als het
ware vanuit het gegevensmateriaal empirisch aan en worden op
basis van de gestelde hypothesen en inzichten omtrent het
functioneren geInterpreteerd. Een verdere toetsing van deze
samenhangen blijft achterwege. Een oordeel over de medische
achtergronden ervan valt buiten het kader van het onderzoek.
Enkele belangrijke conclusies betreffen:
1. de specialisatie en het percentage KNO-pationten (gemid-

delde verpleegduur). Met betrekking tot de ziekenhuisfunc-
tie zijn er in het algemeen twee belangrijke samenhangen
die door het gehele gegevensmateriaal heenlopen en af-
zonderlijk relevant zijn voor de kosten en personeels-
bezetting:
- de specialisatie (zowel in termen van specialismen als
diagnosen)

- het percentage KNO-pationten (percentage frequent voor-
komende, kortdurende diagnosen).

De specialisatie en het percentage KNO-patiinten tonen
onderling vrijwel geen relatie, met andere woorden de spe-
cialisatie hangt in de praktijk weinig samen met een gro-
ter of kleiner percentage KNO-pationten. De SMR-indices en
algemene pationtengegevens hebben relaties met beide sa-
menhangen, echter in ongelijke mate, zoals we zullen zien.

2. de specialismen en diagnosen. In de praktijk blijkt er
een aantal diagnosegroepen te zijn die vaker voorkomen
naargelang bepaalde specialismen voorkomen. Deze diagnose-
groepen zijn: maligne neoplasmata, urogenitale aandoenin-
gen, congenitale afwijkingen, bijzondere opnamen, neuro-
logie en been- en spierletsels. Als er een hogere specia-
lisatie (meer opnamen c.q. ontslagen in de deelspecialis-
men inwendige geneeskunde en chirurgie) is, dan neemt het
percentage van deze diagnosegroepen toe. Evenzo geldt dat
naarmate er relatief meer KNO-pationten (vooral tonsillen,
adenoIden en oorziekten)  in een ziekenhuis voorkomen er min-
der 'hart- en vaatziekten, maligne neoplasmata en lever- en
galblaasziekten' aanwezig blijken te zijn. Relatief meer
KNO-pationten betekent noodzakelijkerwijze minder van een
of meer andere specialismen. Dit blijkt nu vooral het per-
centage pationten in het totale blok inwendige geneeskunde
te betreffen, zonder dat de onderlinge verhoudingen binnen
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dit blok (specialisatie) worden beInvloed.
We hebben reeds gevonden dat er geen relatie bestaat tus-
sen de specialisatie en de gemiddelde werkelijke verpleeg-
duur (paragraaf V.2.1). Als echter wordt uitgegaan van de
(voor de KNO) gecorrigeerde verpleegduur, is er wel een
relatie met de specialisatie aan te wijzen. Een hogere
specialisatie doet namelijk de gecorrigeerde verpleegduur
toenemen. In de werkelijke verpleegduur werd deze relatie
gedomineerd door het percentage KNO-pationten, zodat deze
als zodanig niet naar voren kwam.

3. de SMR-indices. Met een toenemende specialisatie constate-
ren we hogere waarden van de spreidingsindices betreffende
de specialismen, diagnosen en operaties en een toenemende
verwachte verpleegduur. 'Zeldzamer' specialismen, diagno-
sen en operaties komen dan meer voor. Deze SMR-indices in-
clusief de verwachte verpleegduur, worden echter vooral
Cook) beinvloed door het percentage KNO-pati@nten. Bij
meer frequent voorkomende en kortdurende diagnosen laten
de SMR-indices inclusief de verwachte verpleegduur een
sterke daling zien. De specialisatie wordt dus onvoldoende
gemeten door deze SMR-indices en de verwachte verpleegduur.
De enkelvoudige correlatie tussen de diagnose-spreidings-
index en het percentage frequent voorkomende, kortdurende
diagnosen = -0,92. De operatie- en specialismen-spreidings-
index geven wellicht nog de beste typering. Evenals dit bij
de gemiddelde werkelijke verpleegduur is gebeurd, zou het
de voorkeur verdienen ook deze indices voor de KNO te cor-
rigeren, alhoewel de dominantie van de KNO iets minder
sterk is.

4. de algemene pationtenkenmerken. Ook ten aanzien van de
leeftijdsopbouw en de wijze van ontslag is er een tegenge-
stelde samenhang met respectievelijk de specialisatie en
de KNO-factor (zie ook paragraaf V.2.3). De verpleegduur-
samenhangen overheersen echter. De KNO-factor heeft vooral
betrekking op de leeftijdsgroep 1-14 jaar, welke na behan-
deling naar huis wordt ontslagen. Een hogere specialisatie
hangt samen met oudere leeftijdsgroepen (vooral 45-64 jaar).
Ziekenhuizen met relatief veel oudere pationten hebben ook
een hogere gecorrigeerde verpleegduur. Meer ontslag naar
huis gaat gepaard met een lage gecorrigeerde verpleegduur.

5. de faciliteiten en de medische staf. De in een ziekenhuis
aanwezige medische staf en typen van nevenafdelingen geven
een indicatie voor de diagnostische en therapeutische mo-
gelijkheden. Wat er in een ziekenhuis feitelijk gebeurt in
termen van behandelde pationtencategoriein, aantal en soort
rontgenonderzoekingen, laboratoriumonderzoek etc., is dus
niet onafhankelijk van de aanwezige produktiemogelijkheden
(medische staf en nevenafdelingen). In dit verband is de
vraag relevant of het behandelen van een bepaald pationten-
bestand een bepaald faciliteitenpakket aantrekt of dat een
bepaald faciliteitenpakket (infrastructuur) veeleer eenbepaald pationtenbestand zal aantrekken ('kip - ei' probleem) .
Ook al zou het patiintenbestand als exogeen kunnen worden
bestempeld, dan nog kan ten aanzien van de kostenverklaring
worden verondersteld dat indien er in hoge mate sprake is
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van vaste kosten, men via de faciliteiten een hogere kos-
tenverklaring kan bereiken dan via het 'patiintenbestand
en de feitelijke produktie', omdat dit dan een meer direc-
te benadering is (zie ook appendix VII.B). De faciliteiten
zullen niet alleen hun invloed hebben op de investeringen
in medische en overige inventarissen, maar ook een bepaald
beslag  op het personeel leggen  en meer goederen en diensten
vragen. Bij hoge variabele kosten (niet erg waarschijnlijk
overigens; zie paragraaf v.5) zou het omgekeerde proces
kunnen plaatsvinden.

De  faciliteitenopbouw  en de samenstelling van de medische
staf hebben veel meer correlatie met de specialisatie dan
met de 'KNO-samenhang'. Hetzelfde geldt voor het aantal
bedden en de opleidingsfunctie, in het bijzonder de
specialisten- en co-assistentenopleiding. De verpleeg-
kundige opleiding (A respectievelijk A+B) en de opleiding
tot ziekenverzorgende spelen in dit verband nauwelijks een
rol van betekenis. Op de verpleegkundige opleiding is er
nauwelijks variatie tussen de ziekenhuizen (zie tabel
III.13); de opleiding tot ziekenverzorgende blijkt vrijwel
geen kosteninvloed te hebben.
Overigens wordt de faciliteitenopbouw in deze analyse ge-
meten door de faciliteitenindex gebaseerd op de schaalanaly-
se; de opbouw van de medische  staf  door de specialistenindex
eveneens gebaseerd op de schaalanalyse. De veronderstel-
ling dat voor elk van deze groepen een cumulatief groeimodel
geldt, is in de schaalanalyse bevestigd. De onderlinge  cor-
relatie tussen de specialisten- en de faciliteitenindex  is
hoog, namelijk 0,70. De uitbouw van het faciliteitenpakket en
de medische staf lopen in belangrijke mate parallel.
Logischerwijze verwachten we dat hierin de uitbouw van de
medische staf primair is (zie ook paragraaf V.7.3).
De specialisatie, de specialisten- en faciliteitenindex
hangen dus zodanig samen, dat een hogere specialisatie een
bredere medische staf en een uitgebreider faciliteiten-
pakket betekent.   Er is echter een sterkere samenhang tussen
de ziekenhuisomvang, gemeten in beddental, en de schaalin-
dices dan tussen de deelspecialismen en de schaalindices.
Zoals te verwachten wordt een grotere specialisatie en een
grotere produktie vooral gevonden in de grotere ziekenhui-
zen die over het algemeen een (uitgebreidere) opleidings-
functie hebben. Het zijn vooral deze laatste aspecten die
voor de totale kosten van bijzonder belang zijn (zie appen-
dix V.A.10).

6. de produktie op de nevenafdelingen. Uit de verrichte ana-
lyses  (zie ook paragraaf  V. 3.2) blijkt  dat er verschillende
relaties bestaan met betrekking tot de produktie op de ne-
venafdelingen. Zo blijkt de inwendige geneeskunde van be-
lang. Bij een groter aandeel van het specialismenblok in-
wendige geneeskunde (en minder KNO) worden meer verricht-
ingen gemaakt (vooral phonocardiografie, nierdialyses) en
vinden meer 'zware' operaties plaats. Voorts is er zoiets
als een 'autonome' produktie op de nevenafdelingen, welke
echter niet specifiek in 66n factor te lokaliseren is.
Soms is er enige binding met de specialisatie in de inwen-
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dige geneeskunde. De 'hersen'onderzoekingen (echo-encepha-
lografie, electro-myografie) nemen in het geheel een enigs-
zins aparte plaats in. Zij vertonen enige binding met het
specialisme zenuw- en zielsziekten.
Verder is de produktie op de nevenafdelingen vooral gere-
lateerd aan de beddencapaciteit en de faciliteitenschaal-
index. Daarnaast  zien  we een toename  van de produktie in de
grotere opleidingsziekenhuizen. Met andere woorden: de
produktiemogelijkheid leidt ook tot een hogere feitelijke
produktie op verschillende nevenafdelingen.  Uit de analyses
komt niet naar voren dat er sprake zou zijn van substitu-
tie tussen de (gecorrigeerde) verpleegduur en de neven-
verrichtingen. Dit verschijnsel zou namelijk betekenen dat
een ziekenhuis met meer verrichtingen een kortere verpleeg-
duur zou realiseren. Eerder blijkt een positieve samenhang
tussen de (gecorrigeerde) verpleegduur en de produktie op
de nevenafdelingen per 100 opnamen (zie ook Nuyens, 1976).
Hieruit kunnen we natuurlijk niet zo maar besluiten tot
efficiente of inefficiente produktieprocessen. Een veel-
heid van factoren kan hier een rol spelen (denk bijvoor-
beeld aan de leeftijdsverdeling, de verzekeringsvorm, de
aard en zwaarte van het pationtenbestand en de kwaliteit
van zorg).Deze factoren kunnen enerzijds verband houden
met de (gecorrigeerde) verpleegduur en anderzijds met de
produktie op de nevenafdelingen. De uitgevoerde analyse op
het meso-niveau is te globaal om dergelijke relaties te
kunnen toetsen. Op zijn minst lijkt hiervoor een gedetail-
leerde benadering nodig per specialisme, eventueel zelfs
per ziektegeschiedenis. Er speelt echter nog een ander
probleem. Zoals reeds is aangegeven, is de respons van het
aantal ziekenhuizen op de verschillende gegevensbronnen
wisselend. Wanneer nu met name een relatie gelegd wordt
tussen de produktie op de nevenafdelingen en de SMR-gege-
vens wordt het aantal ziekenhuizen vrij klein zodat het
niet goed mogelijk is uit analyses op deze gecombineerde
gegevens algemene conclusies te trekken.

7. de polikliniek. De polikliniek is niet als erg belangrijk
voor de (meeste) andere variabelen uit de factoranalyse
naar voren gekomen. Hoewel men zou kunnen verwachten dat
het autonome, professionele optreden van de beoefenaars er
toe zou kunnen leiden dat er verschillen tussen de specia-
lismen ontstaan, is er op gewezen dat men nochtans kan
spreken van ziekenhuiskenmerken en de poliklinische positie
van een ziekenhuis (Nuyens, 1976). Het expliciet meten van
dit fenomeen blijft echter problematisch. Uit onze analyse
komen aanwijzingen naar voren dat de polikliniekfunctie in
dit stadium wellicht het best aan de hand van de polikli-
nische opbrengsten als fractie van de totale opbrengsten
van de nevenafdelingen gemeten kan worden.

8. de samenhangen met de kosten en personeelsbezetting. De
twee belangrijkste samenhangen hebben elk een eigen invloed:
a. de specialisatie oefent invloed uit op de personeelsbe-

zetting per 100 bedden en de kosten zowel per opname
als per verpleegdag. Er bestaan verbanden tussen de zo-
genaamde despecialisatiegraad (zie paragraaf V.6 '2) ,
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het aantal bedden, de faciliteiten en de specialisten-
index.

b. de KNO-verpleegduurfactor heeft een grote invloed op de
kosten per opname en een geringe op de personeels-
bezetting en de kosten per verpleegdag.

Het specialisme zenuw- en zielsziekten kwam als voor de
kosten belangrijk naar voren in de factoranalyses van de
eerste ronde. Als echter ook andere variabelen worden be-
schouwd, is dit niet meer het geval.
De  doorstroming, die sterk wordt beinvloed  door de gemid-
delde verpleegduur (en dus door het percentage KNO-pation-
ten) en in mindere mate door de bezettingsgraad, werkt
vooral op de kosten per opname. Een lagere bezettingsgraad
blijkt in de praktijk voor een belangrijk gedeelte samen
te gaan met een afnemende importantie van het specialisme
kindergeneeskunde. Dit ligt ook voor de hand aangezien
kinderbedden niet bruikbaar zijn voor volwassenen.
Het onderscheid intern/chirurgisch ziekenhuis levert in
de factoranalyse een tegenstrijdigheid op. Een sterker op
de inwendige geneeskunde gericht ziekenhuis zal namelijk
een hogere produktie op de nevenafdelingen en een langere
verpleegduur (lagere doorstroming) hebben. Een meer chi-
rurgisch gericht ziekenhuis zal daarentegen juist een ho-
gere doorstroming kennen. Uit deze relaties zou men tot
een verschil in de kosten per opname concluderen. De fac-
toranalyse toont echter dat een meer intern gericht zie-
kenhuis geen hogere kosten hoeft te kennen dan een zieken-
huis dat zich sterker op de chirurgische specialismen toe-
legt.
De beheervorm (overheid/particulier) heeft met de totale
kosten weinig te maken, wel met de sociale kosten als af-
zonderlijke kostensoort. In de overheidsziekenhuizen is de
bezettingsgraad enigszins lager en treft men minder perso-
neel per 100 bedden aan. Voor de kosten per verpleegdag
zijn vooral het bouwjaar en de investeringen per bed van
belang. Verder zouden de zenuw- en zielsziekten voor de
kosten per verpleegdag enige betekenis kunnen hebben.
Hadden we al gemeend dat met het verschil tussen de werke-
lijke en verwachte verpleegduur wellicht een globale effi-
ciencymaat voor het ziekenhuis zou kunnen worden opgesteld,
dan geven deze analyses hieraan vooralsnog weinig steun. Dit
verschil vertoont namelijk vrijwel geen relatie met de
kosten of personeelsbezetting noch met andere variabelen,
behalve met de dermatologie (gelijkgerichtheid).

V.6.2  Samenvatting en betekenis van de vooranalyse met be-
trekking tot de regressie-analyse

Wat betreft de functie van het ziekenhuis zijn er verschil-
lende benaderingen ontwikkeld en in hun onderlinge samenhangbezien. Hierbi j is een grote reductie van het gegevensmateriaaltot stand gekomen en ui.t een confrontatie met de kosten en de
personeelsbezetting is een eerste globale toetsing van de
hypothesen verkregen. verder dienen zich vanuit het gegevens-
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materiaal nieuwe inzichten aan, zoals bijvoorbeeld dat het
verpleegduureffect het best benaderd kan worden via de gecor-
rigeerde verpleegduur.
Het belang van met name de factoranalyse mag echter niet
overtrokken warden. Het is bovendien een tijdrovende bezig-
heid. Niettemin lijkt onder de gegeven omstandigheden en in

deze exploratieve fase een alternatief niet voorhanden.
Tot slot worden hier de verschillende mogelijkheden ter

meting van de functie van een ziekenhuis samengevat:
a. via de specialismen: de vooranalsye leert, dat niet alle

specialismen hoeven te worden meegenomen, doch dat er een com-
primering kan plaatsvinden in twee variabelen zonder be-
langrijk informatieverlies. Deze zijn: de specialisatiebinnen de inwendige geneeskunde en de chirurgiel, die kan
worden gezien als een manier om de specialisatie van het
ziekenhuis te meten, en het percentage KNO-pationten. De
specialisatie kan gemeten worden door de despecialisatie-
graad (Dsgr), die het aantal pationten opgenomen (c.q.
ontslagen) in de basisspecialismen aangeeft als percentage
van het aantal opgenomen (c.q. ontslagen) pationten in het
totale blok van inwendige en chirurgische specialismen.
Tot dusver werden de chirurgische en inwendige specialisa-
tie afzonderlijk in de analyse betrokken. Door de sterke
onderlinge relatie kan in het vervolg met de despecialisa-
tiegraad de despecialisatie in beide blokken worden aange-

geven (zie ook appendix VII.D).
b. via de diagnosen: uit de factoranalyse volgt, dat uit de

onderscheiden 45 diagnosegroepen een aantal kan worden ge-
selecteerd, die samenhangen met de specialisatie respec-
tievelijk de KNO-factor (zie figuur V.8). Dit zijn: maligne
neoplasmata, urogenitale aandoeningen, congenitale afwij-
kingen, bijzondere opnamen, neurologie, been- en spier-
letsels, hart- en vaatziekten, lever- en galblaasaandoen-
ingen, tonsillen en adenoiden en oorziekten. Noch het han-

teren van de frequent voorkomende, kortdurende diagnose-
groepen, noch het gebruik van de 17 ICDA-hoofdgroepen
biedt hier een redelijk alternatief, gezien de heterogene
opbouw van vooral de laatstgenoemde diagnosegroepen.

c. via de SMR-indices: hierbij kan gedacht worden aan de
diagnose-, operatie- en specialismen-spreidingsindex en aan
de verwachte verpleegduur, die aan de specialisatie, maar
vooral aan de KNO gerelateerd zijn.

d. via de aanwezige medische staf (specialistenschaalindex):
de stafsamenstelling hangt samen met de specialisatie en
veel minder met de KNO-factor. De relatie met het aantal
bedden is echter sterker dan die met de specialisatie.

e. via de aanwezige faciliteiten (faciliteitenschaalindex):
er is eveneens een samenhang met de specialisatie en veel

londer de deelspecialismen van inwendige geneeskunde verstaan we: cardio-

logie, longziekten en tbc, reumatologie, allergische ziekten, maag-, darm-

en stofwisselingsziekten. Als de deelspecialismen van chirurgie worden be-

schouwd: urologie, orthopedie, plastische chirurgie, neurochirurgie en

kaakchirurgie.
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minder met de KNO-factor. De relatie met het aantal bedden
is echter sterker dan die met de specialisatie.

f. via de produktie op de nevenafdelingen: ook dit gegeven
heeft te maken met de specialismenverdeling van de pation-
ten. Het best kan de produktie op de overal voorkomende
afdelingen zoals r8ntgenafdeling, operatie-afdeling, labo-
ratorium etc. worden genomen. voor bijzondere faciliteiten
die in minder ziekenhuizen voorkomen,  is de loutere aanwezig-
heid (zie punt e) belangrijker dan de kwantitatieve produk-
tie.

Met deze alternatieven hangen de algemene pationtenkenmerken
(leeftijdsopbouw en wijze van ontslag) nauw samen. In de re-
gressie-analyse zou een toetsing kunnen plaatsvinden om te
onderzoeken welk alternatief ten aanzien van de kostenverkla-
ring het meest relevant is, danwel of misschien een integratie
van bepaalde mogelijkheden het beste is (zie appendix VII.A
t/m C). In de onder a t/m c weergegeven benaderingen veronder-
stelt men eigenlijk dat de kliniek een goede indicator ople-
vert voor de totale ziekenhuisfunctie. Het voordeel van de
benaderingswijzen d t/m f is echter dat men het poliklinisch
element in de beschouwing betrekt. Want zoals we gezien heb-
ben, is het vinden van een goede poliklinische maatstaf moei-
lijk. Of zou de polikliniek geen belangrijke kosteninvloed
hebben? Welke benadering we ook kiezen, steeds zal het oplei-
dingskarakter van het ziekenhuis tegelijk bezien moeten wor-
den. In dit verband zijn in het bijzonder de specialistenop-
leiding en de co-assistentenopleiding van betekenis.

Wat betreft het gebruik van de resultaten van de voor-
analyse in de regressie-analyse kan men opmerken dat de in-
corporatie van de resultaten van de schaalanalyse vrij een-
voudig is. We kunnen de berekende schaalindices gewoon als
verklarende variabelen in een regressiemodel opnemen. Bij de
factoranalyse ligt de zaak wat minder eenvoudig. Het gaat
ons natuurlijk vooral om de voor de kosten en personeelsbe-
zetting relevante variabelen. Daarom kijken we primair naar
die factoren, waarin de kosten en de personeelsbezetting een
redelijke factorlading hebben. De resultaten van de factor-
analyse kunnen nu op een tweetal wijzen in de regressie-ana-
lyse worden betrokken:1. via de factorscores. Hetismogelijkomvoorelkziekenhuis

zogenaamde factorscores te berekenen. Dit zijn schattingen
per ziekenhuis van de waarden aangenomen door de factoren.  Een
dergelijke grootheid kan men in beginsel als variabele in
de regressievergelijking opnemen (zie Kloek en Mennes,
1960). Het voordeel van het opnemen van deze factorscores-
variabelen is, dat men op deze wijze geen enkele last
heeft van multicollineariteit (onafhankelijke factoren).
Een groot probleem is echter, dat de factoren hypothe-
tische, theoretische constructies zijn, die mogelijk niet
direct vertaalbaar zijn in operationele termen. In onze
studie zal deze benadering alleen worden toegepast op de
45 diagnosegroepen (zie appendix VII.A).

2. via identificatie van de factoren met de oorspronkelijkevariabelen. Het is soms mogelijk de factoren te interprete-
ren in termen van de oorspronkelijke variabelen. Dit is in
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het voorgaande steeds zoveel mogelijk gebeurd. Zo bleek
dat twee factoren interpreteerbaar waren als respectieve-
lijk verpleegduurfactor en specialisatiefactor. Deze fac-
toren kunnen 'terugvertaald' worden in oorspronkelijke
variabelen. Het nadeel van deze procedure is dat men toch
weer een stukje multicollineariteit introduceert in de
regressie-analyse, doordat men de oorspronkelijke varia-
belen opneemt, die natuurlijk een bepaalde samenhang met
elkaar kunnen hebben. Aan de andere kant is het voordeel
dat, indien significante coofficienten verkregen worden,
de restultaten goed interpreteerbaar zijn in termen van de
oorspronkelijke variabelen.

Een en ander leidt tot de conclusie dat behalve de resultaten
van de schaalanalyse (d en e) ook de specialismen (a) vrij
eenvoudig in de regressie-analyse zijn te betrekken. Wat be-
treft de SMR-gegevens (diagnosen en indices) (b en c) zijn
in de factoranalyse verbanden geconstateerd, die in  het  alge-
meen redelijk goed interpreteerbaar waren. Voor de zieken-
huizen waarvan de gegevens betreffende de diverse alternatie-
ven aanwezig zijn, bleek er tussen de SMR-gegevens en de
andere gegevens zeer zeker sprake te zijn van bepaalde syste-
matisch tendensen. Voor de produktie op de nevenafdelingen
(f) ligt dit minder duidelijk. Dit kan komen door het feit
dat deze gegevens slechts beschikbaar waren voor een deel-
groep van het totaal aantal ziekenhuizen. Het nut van deze
gegevens voor de regressie-analyse lijkt dan ook vooralsnog
niet erg groot. In hoeverre er bij het gebruik van SMR-gege-
vens problemen ontstaan, zal onderzocht worden (zie appendix
VII.A).

Behalve bovengenoemde variabelen betreffende de zieken-
huisfunctie, bleek in de vooranalyse een aantal andere, met
name instituutgebonden  variabelen relevant met betrekking
tot de kosten en personeelsbezetting. In de factoranalyse
bleek ook een reeks van variabelen niet relevant. Bovendien
kwam naar voren dat bepaalde variabelen wel relevant voor
bijvoorbeeld de kosten per opname en niet voor de personeels-
bezetting waren. Enkele van deze variabelen zijn in de re-
gressie-analyse meegenomen (opname-index, beheervorm, percen-
tage klasseverpleegdagen, aard van het ziekenhuis, urbanisa-
tiegraad en karakter van het ziekenhuis) om hypothesen hier-
omtrent nader te toetsen.

V.7  FUNCTIECLASSIFICATIE VAN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

Aan een aantal analyses ter kwantificering van de ziekenhuis-
functie  is de vorige paragraaf  gewi jd. In hoofdstuk III werden
reeds gegevens met betrekking tot de medische staf gehanteerd
in een voorlopige poging de ziekenhuizen te classificeren. In
deze paragraaf wordt daarnaast ook een indeling van de zieken-
huizen onderzocht op grond van de aanwezigheid van bepaalde
faciliteiten. Uiteindelijk zal een integratie van de verschil-
lende benaderingswijzen tot stand worden gebracht. De resul-
taten van deze arbeid kunnen als een belangrijk bijprodukt
gezien worden van onze kostenstudie.
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Onze functieclassficaties hebben een empirisch karakter. De
samenhangen worden bestudeerd zoals deze zich vanuit het ge-
gevensmateriaal aandienen of vermoed worden. Hier wordt niet
beoogd rekening te houden met de in de toekomst te verwachten
wenselijke ontwikkelingen. Evenmin is het de bedoeling om een
inhoudelijke evaluatie te presenteren vanuit een medische ge-
zichtshoek. Naast kwantitatieve aspecten van de medische
dienstverlening zijn kwalitatieve aspecten evenzeer van be-
lang. Voorzover deze samenhangen met factoren als de samen-
stelling van de medische staf, de aanwezigheid van bepaalde
faciliteiten, opleidingsprogramma's e.d., komen zij in het
onderzoek uiteraard impliciet aan de orde. De huidige kennis
en de beschikbare gegevens laten echter niet toe de kwaliteit
van de medische zorg als zodanig te behandelen.

V.7.1  Functieclassificatie op basis van de medische staf

Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de samenstelling
van de medische staf indicaties oplevert voor de breedte en
reikwijdte van de functies in een ziekenhuis. Niet elke cate-
gorie van specialisten zal op eenzelfde wijze hieraan bij-
dragen. Voor een indeling staan in beginsel twee wegen open:
1. 'expert-opinion': op basis van de meningen en inzichten

van terzake deskundigen (BKZ-gespreksgroep) zijn de cate-
gorieon van specialisten in een drietal groepen ingedeeld
(zie paragraaf III.5.1). Verondersteld wordt, dat de ca-
tegorieon in &5nzelfde groep eenzelfde bijdrage leveren
aan de breedte van het functiepakket van het ziekenhuis.

2. statistische analyse (clusteranalyse): opbasis
van het beschikbare gegevensmateriaal vindt een indeling
in groepen van specialisten plaats met behulp van een sta-
tistische analysemethode. De clusteranalyse moet, uitgaande
van een bepaald aantal groepen, een antwoord geven op de
vraag hoe de samenstelling van deze groepen moet zijn om
een zo homogeen mogelijke groepsindeling te krijgen. Dit
antwoord moet aantonen in hoeverre de intuItieve basis van
de expert-opinion een adequaat vertrekpunt is en in welke
richting een eventuele nadere uitbouw kan geschieden.

In de clusteranalyse wordt gelet op de mate waarin de ver-
schillende categorieon van specialisten (25 dummyvariabelen)
samen met elkaar voorkomen. Als afstandsmaat kiezen we &6n
minus de absolute waarde van de enkelvoudige correlatiecoof-
ficient tussen de categorieon van specialisten. Verder wordt
uitgegaan van de maximum-methode, die inhoudt dat voor de
afstand tussen twee clusters de grootste afstand tussen twee
van de elementen uit beide clusters wordt aangehouden. Uit-
gaande van de afstandsmatrix wordt het clusterschema opge-
steld (zie figuur V.9). In dit schema is aangegeven hoe de
categorieon van specialisten met elkaar voorkomen (trosvor-
mig). Met de plaats van de verticale verbinding correspon-
deert de afstand tussen de clusters. De kindergeneeskunde en
de oogheelkunde worden het eerst samengevoegd tot 66n cluster
(afstand 01=0,377). Met andere woorden, de afstand tussen de
beide typen specialisten is gelijk aan 0,377. In de tweede
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Fig. V.9 Clusteranalyse medische staf (hi6rarchisch clusterschema)

clustering worden de pathologische anatomie en de bacteriolo-
gie-serologie geclusterd (a2=0,393). Er resteren dan 23 clus-

ters. Zo gaan we door tot uiteindelijk &6n cluster resteert.
Als we de ontwikkeling van de eerstgenoemde cluster volgen,
wordt na de kinder- en oogarts, de arts voor verloskunde en
gynaecologie, de arts voor zenuw- en zielsziekten (inclusief
neuroloog en psychiater) en de huidarts in deze cluster opge-
nomen. De aldus ontstane cluster waarin verschillende cate-

gorie8n van specialisten voorkomen, komt vervolgens samen met
een andere cluster bestaande uit de chirurg, de keel-, neus-
en oorarts en internist. Nu is een cluster ontstaan die men
kan typeren als de cluster van basiscategorieon van specia-

listen.
De clusteranalyse berust niet op een stochastisch model. Er
is derhalve geen sprake van statistische toetsen van een ge-

vonden clustering. Weliswaar is de correlatieco&fficient een
statistische grootheid, maar in de clusteranalyse wordt deze
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louter als afstandsmaat gebruikt. Het trekken van een grensis arbitrair. In ons onderzoek wordt deze bepaald door de
mogelijkheid van interpretatie. Is eenmaal een bepaald grens-niveau aangegeven, dan is de bijbehorende groepering en op-
bouw van de categorie&n van specialisten onmiddellijk te be-
palen. Zo kunnen we bij de verticale stippellijn (021=0,889)
in figuur V.9 een clustering met 4 clusters onderscheiden.1
De revalidatie-arts vormt een aparte cluster. Dit kan duiden
op een meer autonome plaats van deze categorie specialisten
(zie ook paragraaf V.3.1). Resteren drie groepen die qua
samenstelling vrijwel identiek zijn aan die bij de indeling
op basis van de expert-opinion (zie paragraaf III.5.1). Er
zijn slechts enkele verschillen. De anaesthesist komt volgens
de analytische methode in groep b in plaats van in groep a,
de reumatoloog in c in plaats van in b, en de plastisch chi-
rurg, de kaakchirurg en overigen komen in b in plaats van in
c. Deze verschillen hebben betrekking op verschuivingen van
66n groep naar boven of naar beneden. De betrouwbaarheid van
de indelingen wordt door het overeenkomen van de analytische
en de expert-opinion-methode natuurlijk sterk verhoogd.
Groepen van ziekenhuizen
Op basis van de indeling van de categorie8n van specialisten
kunnen de ziekenhuizen in groepen worden geclassificeerd. Het-
maakt niet of zeer weinig verschil welke indeling voor de ca-tegorieon van specialisten hiervoor wordt gehanteerd door de
sterke overeenkomst tussen beide. Uitgegaan wordt van de'expert-opinion'-methode, zoals die ook in hoofdstuk III is
gehanteerd. Om 4 groepen2 van ziekenhuizen te vormen, moeten
criteria gevonden worden. De opzet is zodanige criteria voor
de categorieon van specialisten te vinden, dat de verschillen
binnen een functiegroep zo klein mogelijk zijn. Als we uit-
gaan van de categorieon specialisten in groep b en groep c,
kunnen we de ziekenhuizen als volgt in een tweedimensionale
ruimte weergeven (tabel V.7).
Er zijn dus drie ziekenhuizen met 0 categorie b-specialisten
en 0 categorie c-specialisten; acht ziekenhuizen hebben 1 ca-
tegorie b-specialisten en 0 categorie c-specialisten.
De volgende criteria kunnen nu afgeleid worden voor een in-
deling van de ziekenhuizen in 4 groepen, gebaseerd op een
indeling van de samenstelling van de medische staf in drie
categorieon (zie ook tabel V.7). Een ziekenhuis behoort tot:
functiegroep I als: b 5 3

II als: 4 S b<6 A n c<3
III als: b 2 7&n c<4 8 f b<7&n c=3
IV als: c 2 4

tzouden we vijf clusters onderscheiden, dan wordt de middengroep gesplitst
in twee delen: deelspecialisten en ondersteunende specialisten.

2Gelet op de frequentieverdeling van het aantal categoriean specialisten
uit groep b+c kan een zekere voorkeur worden uitgesproken voor een in-
deling in een viertal groepen van algemene ziekenhuizen. De groep a-spe-
cialisten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, daar ze geen onder-
scheidend vermogen bezitten (Van Aert en Van Montfort, 1976).
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Tabel V.7  Frequentieverdeling van de categorieen van specialisten

b=0      3

b=1      8
groep I

b=2     10    2

b=3     13    2

b=4     16

b=5 18    5    2 groep II
---

b=6
-6-_11_-3_ J  1  L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b=7 7    7groe  IIIS    2    2

b=8 3   12 9 4  1 groep IV
b=9 2     4     4     4 74           1

b=10     1    2    1 2 I  1    1    1          1

c=0  c=l  c=2  c=3 Ic=4  c=5  c=6  c=7  c=8

De specialisten uit groep a worden verondersteld in alle zie-
kenhuizen aanwezig te zijn. Een eventueel ontbreken van San
ervan heeft geen gevolgen voor de functieclassificatie.

Ook is getracht met behulp van een meer statistische methode
criteria te vinden. Gegeven de scores op de schalen b en c
van de ziekenhuizen, wordt clusteranalyse toegepast om 4
clusters van ziekenhuizen te construeren die met betrekking
tot b en c zo homogeen mogelijk zijn. Als afstand tussen twee
ziekenhuizen werd genomen de Euclidische afstand, gebaseerd
op de twee scores; dat wil zeggen als het i-de ziekenhuis de

waarde bi en ci heeft, dan is d(i,j)=4(bi-bj)2 +(ci-cj)2 .
We zoeken naar zo compact mogelijke clusters van ziekenhuizen.
E&n mogelijkheid tot wiskundige formulering van deze homoge-
niteit is de compactheid van een cluster te definioren als de
som  van de gekwadrateerde afstanden van de leden van de cluster
tot de centrOIde van de cluster. De compactheid van een gege-
ven clustering kan vervolgens gedefinieerd worden als de som
van compactheden van de clusters in de clustering. Dus als
xi de positie van het i-de ziekenhuis aangeeft, en als
{Gk; k=l,2,3,4} een clustering van de ziekenhuizen is, defi-
nioren we mk als het aantal ziekenhuizen in Gk; en

xk = -L  E xi (de centroide van Gk)· Hierin betekent i€Gk
mk icGk

dat het ziekenhuis i in cluster k zit. Dan proberen we door
4

een keuze van {Gk}, I I d (xi,Xk)2 te minimaliseren.
k=l i€Gk

Hiervoor werd een algoritmel ontwikkeld dat uitgaande van een
beginclustering, steeds betere clusteringen vindt totdat een

izie volgende bladzijde
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(misschien lokaal) optimum bereikt wordt. Door het algoritme
op verschillende beginclusteringen toe te passen, wordt ge-
hoopt het globale optimum te vinden.
Er ontstond uiteindelijk de volgende clustering:
functiegroep I:b<3

I I:   4 S b s  6
III: b 2 7 e n c <2
IV: b 3 7 e n c 2 3

Bij vergelijking met de reeds geformuleerde criteria blijkt
grote overeenkomst. De criteria voor groep I zijn identiek.
De criteria voor functiegroep II zijn vrijwel identiek.
Slechts voor &&n ziekenhuis wordt een verschillende classifi-
catie verkregen. Ten aanzien van groep III en IV is er bij de
criteria &&n verschil: de ziekenhuizen met c =3 en b 2 7 zijn
ingedeeld bij groep III en via de bovenomschreven methode bij
groep IV. Dit leidt tot een verschil van 15 ziekenhuizen wel-
ke volgens de numerieke methode in groep IV worden ingedeeld
in plaats van in groep III.

Nu kan voor elk ziekenhuis bepaald worden tot welke func-
tiegroep het behoort. Voor een (klein) aantal ziekenhuizen
zal dit een te optimistisch beeld geven, daar geen rekening
is gehouden met het onderscheid 'full-time/part-time'. Met
name in de universiteitssteden is een aantal specialisten
soms part-time werkzaam in vooral de 'kleinere' ziekenhuizen.
Op deze wijze is een classificatie verkregen van de algemene
ziekenhuizen in een viertal groepen. De classificatie is per
ziekenhuis gegeven in het BKZ-rapport deel 3 (Van Aert en
Van Montfort, 1976). De enkelvoudige correlatiecoofficient
tussen de specialistenindex (paragraaf V.3.1) en deze func-
tieclassificatie is 0,91. Een dergelijke hoge correlatie is
natuurlijk ook te verwachten, daar de laatste classificatie
in feite ook is gebaseerd op de categorie&n van specialisten
opgenomen in schaal 2. De 'groep-a'-specialisten zijn immers
bij de indeling in 4 functiegroepen buiten beschouwing gela-
ten. Naarmate een ziekenhuis meer categorieon van specialis-
ten heeft, neemt het aantal b-specialisten, daarna ook het
aantal c-specialisten toe. De indeling in a-, b- en c-catego-
rieon van specialisten houdt verband met de mate van uitge-
breidheid van het functiepakket. Er is dus een zekere ratio-
nele opbouw. Men kan nu de specialistenindex als een sub-
index beschouwen van de functieclassificatie in 4 groepen,
omdat binnen elk van deze 4 groepen ook weer een bepaalde va-
riatie is, die via deze weg wordt benaderd.

1 Het algoritme is als volgt: zij {Gk(W} een initiZle clustering, met
centroides  xk (O) · Een nieuwe clustering {G k(1) } wordt gegenereerd  door
Gk(1)={i:d(xi,jik<I)) =mind (xi,SE· Cl))}· Een vereenvoudiging treedt op
door op te merken dat de criteriumfunctie gelijk is aan een constante
- E I nk·358 (waarbij xkj, j=l,2, de componenten van ik zijn). Voor eenjk
hierarchische aanpak van een dergelijke clusteranalyse, wordt verwezen
naar Edwards and Cavalli-Sforza (1965). Voor een toepassing op zieken-
huizen, zie Phillip and Iyer (1975).
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V.7.2  Functieclassificatie op basis van de faciliteiten

Naar analogie van de functieclassificatie op basis van de
samenstelling van de medische staf wordt thans op basis van
de in paragraaf III.4.3 gedefinieerde 23 faciliteiten een
functieclassificatie voor de algemene ziekenhuizen opgesteld.
Daarvoor is allereerst een indeling in faciliteiten nodig.
Ook hier zijn twee mogelijkheden:
a. Expert-opinion
Op basis van expert-opinion berustend op de gedachten welke
door economische en medische deskundigen (BKZ-gespreksgroep)
naar voren zijn gebracht, is een indeling gemaakt in 3 groe-
pen van faciliteiten naar de mate van hun geavanceerdheid:
groep 1 - groep 2 - groep 3 -
faciliteiten faciliteiten faciliteiten
Grondstofwisseling 'Natte' fysiotherapie Radio-actieve isotopen-
Klinisch-chemisch R6ntgentherapie laboratorium (therapie)
laboratorium (ortho-volt) Mega-volttherapie
'Droge' fysiotherapie Echo-encephalografie Nierdialyse
Electro-encephalografie Bacteriologisch-serolo-  Specifieke intensive
R6ntgenafdeling gisch laboratorium care
Longfunctie-onderzoek Psychologische dienst

Overige functiever-
richtingen
Eigen apotheek
Intensive care

Phonocardiografie
Pathologisch-anatomisch
laboratorium
Radio-actieve isotopen-
laboratorium (diagnostiek)
Electro-myografie
Vectorcardiografie

b. Statistische analyse
Naar analogie van de clusteranalyse op de categoriein van spe-
cialisten is ook op de faciliteiten clusteranalyse toegepast
om te bezien welke groepering van faciliteiten op basis van
het empirische cijfermateriaal naar voren komen (zie figuur
V.10). Als 3 clusters onderscheiden worden, krijgt men &6n
cluster (I) met de fysiotherapie en de grondstofwisseling.
Deze cluster vertoont weinig samenhang met de rest. In een 2e
cluster (III) ziet men vooral de 'groep 3-faciliteiten', aan-
gevuld met EMG en de psychologische dienst. In de 3e cluster
(II) kunnen 2 subclusters onderscheiden worden. Cluster IIa
heeft vooral betrekking op de laboratoria en IIb bevat vele
faciliteiten die tot 'groep 2' behoren. In cluster II als to-
taliteit komen bijna alle 'groep 2-faciliteiten' voor en daar-
naast de 'groep 1-faciliteiten' uitgezonderd de grondstofwis-
seling en de 'droge' fysiotherapie. De expert-opinion-indeling
wordt dus in grote lijnen ondersteund door de clusteranalyse,
hoewel de eerste indeling beter interpreteerbaar is.
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat men de indelingen
van de specialisten en faciliteiten in 3 groepen niet recht-
streeks met elkaar kan vergelijken. Belangrijk zijn hier de
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onderlinge verhoudingen binnen de groepen van categorieon van
specialisten en faciliteiten.

NATTE FYSIOTHERAPIE                                                                  |

DROGE FYSIOTHERAPIE 1

GRONDSTOFWISSELING

SPECIFIEKE INTENSIVE CARE                                                                  |

NIERDIALYSE                                                                                                                            '

RADIO ACT ISOTOPENLAB (THERAPIE)
-MACTO-ICT-T5CiT0PEFF--

LAB. (DIAGNOSTIEK)

MEGA VOLTTHERAPIE

ELECTRO.MYOGRAFIE

PSYCHOLOGISCHE DIENST

KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUM                                                      I

m   PATH. -ANAT LABORATORIUM                                                      |
BACT. SEROL
LABORATORIUM

ECHO·ENCEPHALOGRAFIE                                                               I

ELECTRO ENCEPHALOGRAFIE                                                      I

EIGEN APOTHEEK r
- RONTGENTHERAPIE        |

RONTGENAFDELING                                                                                      |
a

VECTORCARDIOGRAFIE

PHONOCARDIOGRAFIE                                                                                   I

OVERIGE FUNCTIEVERRICHTINGEN                                                          |

INTENSIVE CARE A- 1- - -

LONGFUNCTIE ONDERZOEK                                              |          |

1

Fig. V.10 Clusteranalyse op de facilltelten

Groepen van ziekenhuizen
Uitgaande van deze indeling in faciliteiten kunnen de zieken-
huizen worden ondergebracht in 4 groepen met behulp van een
aantal criteria. We kunnen de ziekenhuizen ook rangschikken
door rekening te houden met de faciliteitenindex (paragraaf
V.3.2). De enkelvoudige correlatie tussen deze indeling en de
faciliteitenindex is hoog, namelijk 0,88. We kunnen de faci-
liteitenschaalindex interpreteren als een 'lopende' sub-index
van de faciliteitenclassificatie in 4 groepen. Binnen elk van
die 4 groepen is namelijk ook weer sprake van een bepaalde
variatie.
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V.7.3  Diverse ziekenhuisclassificaties; samenhang en
integratie

In het voorgaande is op verschillende wijzen getracht tot een
classificatie van algemene ziekenhuizen te komen, namelijk via
de categorieon van specialisten en via de faciliteiten. Van
belang is dat de expert-opinion-aanpak ondersteund wordt door
de uitkomsten van de clusteranalyse. De correlatie tussen de
classificatie op basis van de samenstelling van de medische
staf en die op basis van het aantal faciliteiten is 0,66. Er
is dus sprake van een duidelijke samenhang. Ook de 2 groei-
modellen vertonen een nauwe samenhang. De hypothese die hier
achter ligt is, dat 8f een bepaalde samenstelling van de me-
dische staf faciliteiten aantrekt af dat, omdat in een zie-
kenhuis bepaalde faciliteiten aanwezig zijn, bepaalde catego-
rieon van specialisten worden aangetrokken. De keuze tussen
deze twee mogelijkheden is in feite het 'kip-ei' probleem.
Op basis van het argument dat niet zozeer het ziekenhuia be-
paalt of een bepaalde faciliteit wordt aangetrokken, maar dat
het initiatief daartoe en de (medische) motivering ervan zal
uitgaan van de specialist, kan mogelijk gesteld worden dat
een bepaalde samenstelling van de medische staf zal leiden
tot een bepaald faciliteitenpakket. Dit zal dan betekenen dat
volgens deze benadering de uitbreiding van het faciliteiten-
pakket gemiddeld genomen enigszins achter de uitbreiding van
de medische staf zal aan lopen. Het huidige beschikbare mate-
riaal laat niet toe deze hypothese te toetsen. Een dergelijke
toetsing zou namelijk inzichten en cijfermatige gegevens ver-
onderstellen omtrent de onderlinge relaties tussen de catego-
rion van specialisten en de faciliteiten. Een systematische
beschrijving zowel van de faciliteiten die nodig zijn per ca-
tegorie van specialisten om naar behoren te kunnen functione-
ren als van de categorieon van specialisten die van een be-
paalde faciliteit gebruik maken, ontbreekt tot op heden
(technologiematrix). Een vooral medisch-technologisch onder-
zoek hiernaar, waarbij ook de frequentie van gebruik betrok-
ken zou kunnen worden, zou het inzicht terzake sterk kunnen
vergroten.

Om te komen tot 66n integrale functieclassificatie kunnen
we nu uitgaan van de indeling van de ziekenhuizen in vier
functiegroepen op basis van de samenstelling van de medische
staf, terwijl we de faciliteitenschaalindex hanteren als een
sub-index. Uitgegaan wordt van de dominantie van de specia-
list en als nadere aanduiding wordt de faciliteitenschaal-
index genomen. Men zou kunnen stellen dat de faciliteiten-
schaalindex aangeeft hoe ver men gevorderd is met de uitbouw
van de infrastructuur van het ziekenhuis binnen het gegeven
kader van de aanwezige specialisten.
Binnen elke functiegroep zijn aldus 3 subgroepen gevormd,
waarbij de in tabel V.8 weergegeven criteria voor de facili-
teitenindex (gebaseerd op de frequentieverdeling) zijn gehan-
teerd.
In slechts enkele gevallen zijn er grote verschillen tussen
de faciliteitenschaalindex en de bijbehorende functiegroep
te constateren. In deze gevallen is steeds met de beschikbare
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informatie een zo goed mogelijke classificatie van het zie-
kenhuis gegeven. Zo wordt een gedifferentieerde functieclas-
sificatie verkregen. Deze uiteindelijke functieclassificatie
alsmede enkele basisgegevens per ziekenhuis zijn weergegeven
in BKZ-rapport deel 3.

Tabel V. 8  Criteria subindeling van ziekenhuizen

functiegroep   I : I.1 als faciliteitenindex  f 2
I.2 als 3 9 faciliteitenindex  5 5
I.3 als faciliteitenindex  26

functiegroep  II : II.1 als faciliteitenindex  5 5
II. 2 als 6 5 faciliteitenindex  4 9
II.3 als faciliteitenindex 010

functiegroep III : III.1 als faciliteitenindex  % 7
III.2 als 8 4 faciliteitenindex 1 12
III.3 als faciliteitenindex 2 1 3

functiegroep  IV : IV.1 als faciliteitenindex 5 13
IV.2 als 14 < faciliteitenindex 5 16
IV.3 als faciliteitenindex 4 17

In tabel V.9 wordt een frequentieverdeling gegeven van deze
uiteindelijke functieclassificatie.

Tabel V.9  Frequentieverdeling van de gedifferentieerde functieclassifi-
catie 1971

ziekenhuizen
functiegroep

absoluut in procenten

functiegroep I

laag =   I.1                              11              9
midden = I.2 12 ·  27        9 ·  21%
hoog =   I.3                              4              3

functiegroep II

laag =  II.1                             20             15
midden = II.2 20 ·  47       15 · 36%
hoog =  II.3                              7              6

functiegroep III

laag = III. 1                              11              8
midden = III.2 22 ·  42       17 · 32%
hoog = III.3                              9              7

functiegroep IV

laag =  IV. 1                                7               5
midden = IV.2 3 , 15 2 ·  11%
hoog =  IV.3                                  5                4

totaal 131 100%
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Deze indeling impliceert een redelijke verdeling over de on-
derscheiden groepen van ziekenhuizen. De groep waarin zich de
meeste ziekenhuizen bevinden,is functiegroep II (=36%). Met
de differentiatie binnen de groep is rekening gehouden. Zo
worden er bijvoorbeeld van de 15 ziekenhuizen die tot functie-
groep IV behoren, 5 ingedeeld in groep IV.3 en 7 in groep IV.1.
In tabel V.10 wordt per groep en subgroep de gemiddelde faci-
liteitenindex weergegeven.

Tabel V.10  Gemiddelde faciliteitenindex per functiegroep en subgroep 1971

faciliteiten- per subgroep per functiegroep totaal
index

functie- gem. aant. gem. aant. gem. aant.

(sub)groep shs. zhs. zhs.

1 2 3 4 5 6

I.1 0,9 (11)   1
I I.2 3,9 (12)   3,1 (27)

I.3 6,8 ( 4)   J

II.1 3,9 (20)    1
II II.2 8,0 (20)   6,8 (47)

II.3 11,7 ( 7)   J
7,8 (131)

III.1 5,8 (11)   1
III III.2 9,7 (22)   9,7 (42)

III.3 14,3 ( 9)   J

IV. 1 12,0 ( 7)   1
IV IV.2 15,0 ( 3)   14,4 (15)

IV.3 17,4 ( 5)   J

In kolom 5 is de gemiddelde faciliteitenindex berekend van 131
ziekenhuizen. Deze bedraagt 7,8, dit wil zeggen dat van de 19
in de schaal opgenomen faciliteiten er gemiddeld 7,8 in de
ziekenhuizen aanwezig zijn. In kolom 3 is dit weergegeven voor
de 4 functiegroepen afzonderlijk. De gemiddelde faciliteiten-
index vertoont van functiegroep I naar IV een sterke toename.
Dit gemiddelde in groep I is 3,1, in groep IV 14,4. Binnen
elke functiegroep is natuurlijk eveneens een toename van de
gemiddelde faciliteitenindex te constateren. Bijvoorbeeld voor
functiegroep I.1 is de gemiddelde faciliteitenindex 0,9; voor
de functiegroep I.3 bedraagt deze 6,8.
Bij vergelijking van de gemiddelde faciliteitenindices voor
de opeenvolgende functiesubgroepen, kunnen overlappingen wor-
den geconstateerd. Dus volgens deze functieclassificatie zijn
sommige ziekenhuizen uit een lagere functiegroep wat betreft
hun faciliteitenuitbouw verder dan ziekehhuizen uit een hogere
functiegroep.

v.7.4  Nabeschouwing en samenvatting

Voordat enkele resultaten worden samengevat, volgt eerst een
korte nabeschouwing over de functieclassificatie. Bij de
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classificatieprocedures kunnen de volgende 'arbitraire' keuze-momenten worden onderscheiden:
a. indeling van de categorieon van specialisten respectieve-

lijk de faciliteiten in een drietal groepen. Deze is in
eerste instantie gemaakt op basis van expert-opinion. Daar-
naast is ook met behulp van clusteranalyses bezien in hoe-
verre de gemaakte indeling kon worden getoetst. Bij de
categorieon van specialisten was de overeenkomst zeergroot. Bij de faciliteiten was er eveneens sprake van over-
eenkomsten, doch de 'expert-opinion'-methode gaf een beter
interpreteerbare indeling.

b. indeling in 4 groepen van ziekenhuizen. Vraagpunt is hoe-veel groepen van ziekenhuizen onderscheiden moeten worden.
Zoals reeds opgemerkt geven de frequentieverdelingen van
het aantal categorieon van specialisten( en het aantal
faciliteiten) per ziekenhuis aanwijzingen voor het onder-
scheiden van een viertal groepen van ziekenhuizen. In de
literatuur wordt vaak een drietal typen van ziekenhuizenonderscheiden (A, B, C) naar analogie van het Zweedse
systeem van gezondheidszorg. Onze schaalanalyse-resultatenduiden er overigens op dat er sprake is van geleidelijke
overgangen. Concluderend kan worden gesteld dat er vanuit
de statistiek geen 'bewijs' is te verkrijgen voor de juist-
heid van een indeling in een viertal groepen van zieken-
huizen, doch dat deze vanuit pragmatisch oogpunt wel aan-
vaardbaar lijkt. Enerzijds mogen de groepen niet te kleinzijn, omdat het resultaat dan te veel aan het toeval onder-
hevig is, anderzijds mogen ook weer niet te weinig groepenonderscheiden worden, omdat anders de variaties binnenelke groep te groot worden.

c. formulering van criteria. Als wordt uitgegaan van 3 cate-
gorieon van specialisten respectievelijk faciliteiten en
wordt gestreefd naar 4 groepen van ziekenhuizen dan moeten
hiertoe criteria worden geformuleerd. In de opgestelde
criteria vindt een weging plaats van de specialisten res-
pectievelijk de faciliteiten zodanig, dat de verschillen
binnen een groep van ziekenhuizen zo klein mogelijk entussen de groepen zo groot mogelijk zijn.

d. dominantie van de medische staf. Bij de uiteindelijk re-
sulterende classificatie wordt ervan uitgegaan dat de me-
dische staf primair is ten opzichte van de faciliteiten.

De resultaten met betrekking tot de functieclassificatie kun-nen als volgt worden samengevat: er ontstaat een profiel perziekenhuis door een onderscheid te maken in 4 functiegroepenvan ziekenhuizen, waarbinnen weer een onderverdeling in 3
subgroepen mogelijk is, afhankelijk van het niveau van defaciliteitenuitbouw. Deze indeling dient zich als het warevanuit de praktijk aan  en is niet geheel in overeenstemmingmet de opvatting van Hoefnagels als  zou 'de weinig systemati-sche opbouw van de ziekenhuisvoorzieningen in ons land nietveel aansluitingsmogelijkheden bieden voor een landelijkeclassificatie van ziekenhuizen' (Hoefnagels, 1975, blz. 116).Belangrijk is voorts dat er sprake is van een systematische
uitbreiding van de medische staf en faciliteiten (groeimodel).
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Deze constatering houdt geen evaluatie van het gebeuren in.
Een discussie over de wenselijkheid van een uitbreiding met
bepaalde specialismen en faciliteiten kan echter hiermee wel
op gang komen. Een koppeling van deze functiekenmerken met
diagnosegegevens en andere pationtengegevens kan meer licht
werpen op het vraagstuk van een optimale lokalisering van de
pationtenstromen (zie ook paragraaf III.5). Welke diagnosen
komen voor onderzoek en behandeling in welke categorie van
ziekenhuizen7 Is er sprake van rationele stromen in die zin
dat ingewikkelde diagnosebeelden in die ziekenhuizen terecht
komen, die daarvoor ook uitgerust zijn qua staf en facili-
teiten7 Geven institutionele kenmerken van het ziekenhuis
werkelijk een goed beeld van de eigenlijke functie, gelet op
de pationten welke behandeld worden? Wordt gezien het aan-
wezige pationtenbestand de equipment in ziekenhuizen in vol-
doende mate gebruikt, zodat een goede geoefendheid gewaar-
borgd is? Men dient te beseffen dat een werkelijke oordeels-
vorming over deze materie uiterst delicaat is, vanwege onder
andere de 'wisselende' naamgeving van eenzelfde diagnose in
verschillende ziekenhuizen, de 'behoefte' aan gewone ziekte-
beelden in 'zwaardere ziekenhuizen', opleidingseisen etc.
We raken hier aan het belangrijke vraagstuk van de optimale
samenstelling van categorieon van ziekenhuizen (Berry, 1974).

Het onderzoek biedt bepaalde aanknopingspunten om de
functieplanning van ziekenhuizen in globale zin verder op
gang te brengen. Bij de indeling in groepen van ziekenhuizen
wordt rekening gehouden met de infrastructuur (rondom het
bed) in termen van de aanwezige medische staf en facilitei-
ten. Met behulp van het ontworpen meetinstrument is elk zie-
kenhuis afzonderlijk te classificeren.
In het kader van de regionalisatieproblematiek zou aan een
dergelijke inventarisatie een belangrijke waarde kunnen wor-
den toegekend,enerzijds voor een vergelijking tussen de
regio's en anderzijds voor de opbouw van de voorzieningen
binnen een bepaalde regio. Een al of niet evenwichtige op-
bouw van deze voorzieningen wordt zichtbaar gemaakt, als men
daarbij ook de academische en categorale ziekenhuizen be-
schouwt.

Betreffende de functieclassificatie en bepaalde functie-
aspecten van ziekenhuizen is niet slechts een analyse voor
1971, maar ook een analyse in de tijd mogelijk (Van Aert en
Van Montfort, 1976). Deze analyse wordt hier verder niet be-
sproken. Volstaan wordt met het vermelden van enkele belang-
rijke conclusies. In het algemeen geldt dat het functiepakket
in de ziekenhuizen in de periode 1968 t/m 1973 is toegenomen.
De groei is echter afhankelijk van de wijze waarop men deze
meet. De groei van de faciliteiten (1 5% per jaar in termen
van de faciliteitenindex) is beduidend groter dan die van de
uitbouw van de medische staf (t 2% per jaar in termen van de
specialistenindex). Vervolgens komt naar voren dat niet alle
ziekenhuizen hetzelfde groeitempo hebben. De grootste groei
is te vinden in de functiegroep I-ziekenhuizen. Deze kennen
zowel absoluut als relatief de grootste uitbreiding van de
samenstelling van de medische staf. Ook de groei in de faci-
liteiten is bij hen procentueel gesproken het hoogst. De ab-
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solute toename in de faciliteitenindex is echter wat minder
in vergelijking met die bij de overige groepen van zieken-
huizen.
Verder kan worden geconcludeerd dat vervangende nieuwbouw in
de praktijk vaak samengaat met een aanzienlijke uitbreiding
en verdieping van de functie van het ziekenhuis gemeten in
termen van de medische staf en faciliteiten.

In de volgende hoofdstukken zullen we de kostenstructuur van
de ziekenhuizen verder analyseren. De relevantie van de zie-
kenhuisfunctie voor de kosten wordt in het bijzonder in hoofd-
stuk VII onder de loep genomen. Bij de opstelling van de voor-
lopige functieclassificatie (paragraaf III.5.2) is reeds ge-
wezen op de grote kostenverschillen tussen de functiegroepen.
Hoe deze verschillen zijn opgebouwd, wordt in paragraaf
VIII.5 nader uitgewerkt.
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HOOFDSTUK VI DE KOSTENSTRUCTUUR VAN DE ZIEKENHUIZEN; TOTALE
KOSTENEVALUATIE

VI.1 INLEIDING

In aansluiting op de vooranalyse (hoofdstuk V) zullen we ons in
dit hoofdstuk vooral bezighouden met het totale kostenmodel en
de totale kostenevaluatie. De hierbij gehanteerde statistische
techniek is voornamelijk de regressie-analyse. Het betoog in
dit hoofdstuk is zo opgebouwd dat een technisch gerichte expli-
catie over modelconstructie (VI.2) en statistische evaluatie
(VI.3) voorafgaat aan een meer inhoudelijk gerichte bespreking
betreffende het analytisch raamwerk en de resultaten van de
totale kostenevaluatie  (VI.4 en VI. 5) , de andere (kosten) indices
(VI.6), de (kosten)evaluatie in relatie tot beInvloedbare fac-
toren (VI.7) en tenslotte de kostenmodellen per kostensoort
(VI.8). In de volgende hoofdstukken wordt meer gelet op de af-
zonderlijke invloeden van de relevant geachte variabelen. Zo
komen in hoofdstuk VII de kostenaspecten van de ziekenhuis-
functie en de  schaaleffecten aan de  orde. Op de kosteninvloeden
van de capaciteitsbenutting en de marginale kosten wordt in
hoofdstuk VIII nader ingegaan. Hierin wordt  ook  nog een aantal
afzonderlijke invloeden beschouwd van enkele overige variabelen,
zoals het bouwjaar, de beheervorm van het ziekenhuis  e.d.

VI.2 CONSTRUCTIE REGRESSIEMODEL

In deze paragraaf wordt een aantal regressiemodellen behandeld.
Opgemerkt wordt, dat met name ten aanzien van de ziekenhuis-
functie alternatieve regressiemodellen zijn geschat. Enkele
hiervan worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
De regressiemodellen zijn enerzijds geformuleerd op basis van
de hypothesevorming (IV.2), anderzijds op basis van de voor-
analyse. De moeilijkst te kwantificeren factor bleek de zieken-
huisfunctie te zijn. Uit de vooranalyse is de conclusie getrok-
ken,  dat  men in de ziekenhuisfunctie 2 factoren kan onderkennen,
namelijk: een specialisatie- en een KNO-factor.  Deze 2 factoren
hebben elk hun eigen invloed op de kosten. Ook kwam uit deze
analyse naar voren, dat de faciliteiten- en specialistenschaal-
indices samenhangen met de specialisatie en, slechts in geringe
mate, met de KNO-factor. In theorie zou men de schaalindices
wellicht als een alternatief voor de despecialisatiegraad
kunnen beschouwen. In dit onderzoek worden echter beide varia-
belen afzonderlijk meegenomen. Met de sterke relatie tussen
bedden en faciliteitenindex is rekening gehouden (interactie-
term). Uit de vooranalyse bleek ook de grote samenhang van de
verpleegduur en de doorstroming met de KNO-factor. Aangezien
al te grote samenhang tussen twee of meer variabelen leidt tot
grote standaardfouten in de regressiecoofficienten (multicolli-
neariteit), worden de verpleegduur en de doorstroming gecorri-
geerd voor het percentage KNO-pationten.

Op basis van de geschatte regressiemodellen kan een aantal
economische aspecten van het ziekenhuiswezen in kwantitatieve
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zin nader worden belicht. Een dergelijk model geeft inzicht in
de kwantitatieve verhoudingen met betrekking tot de kosten-
structuur (kostenfuncties). In tabel VI.1 worden de basismodel-
len weergegeven (zie ook Van Aert e.a., 1976 a, b en c).

Tabel VI.1  Resultaten regressie-analyse (basismodellen)

vari#hele kosten per opname kosten per verpleegdag Lotale kosten personeelsbezetting per
(in quldens) fin quldens) (in quldens x 10-4) 100 bedden (inaantallen)

ConNtante 2038,45 ( 537,94 ) 194,39 ( 32,11 ) -5400.15 (1209,22 ) 127,96 ( 33,13  )
Fac -113,37 ( 64,31 -5,92 3,83 8,30 ( 11,44 -0,70 3,90  )
Fac 2 8,64 ( 3,97 0,410 0,237 4,32 ( 2,11 0,177 0,241 )
(Fac-8,35)(Bed-337) -0,447 ( 0,167 -23,24x10-3  9,97X 10-3 -0,174 ( 0,1040 1)

-0,0163 0,0102)
Digr -33,84 ( 21,51 -1,74 1,28 -11,45 ( 14,94 -3,10 1,32  )
DAr 2 0,196 ( 0,135 9,97Xlo-3 8,06*10-3 0.0587 ( 0,0882 17,56*10-3  8,27x10-3)
KNO -18,13 ( 3,83 -0,230 0,229 -2,22 ( 1,74 -0,245 0,235 )
Poll 1,76 C 2,76 -0,019 0,165 -0,38 ( 1,43 0,154 0,164 }
Spec 207,29 ( 71,23 13.11 4,25 173,12 ( 43,85 7,22 4,34  }
roas -0,56 ( 60,57 -1,62 3,62 -9,72 ( 31,90 3,28 3,73  )Zver -27,61 ( 50,85 -1,24 3,04 2.65 ( 27,62 1,56 3,12  )Beti -3,37 C 1,49 -0,1919 0,0864 2,245 ( 0,436 -0,1816 0,0913)Bed 2 4,56x 10-3 (1,92x10-3 2,50x 10-4 1,15*10-4 2,97x10-3 It,42x10-3 2,21 x1 0- 4  1,1 8x 10-4 )
Bezqr -16,51 C 4,71 -0,885 0,281 3,16 C 2,07 0,522 0,290 1
Cvd 77,00 ( 10,78 -0,356 0,643 -1,87 C 5,09 -0,762 0,660 )
Opin -0,54 ( 2,08 -0,044 0,124 0,084 ( 0,940 -0,183 0,127 )
PO 73,64 ( 71,07 5,66 4,24 36,55 ( 33,81 -10,29 4,32  )
Klas -1,73 C 4,63 0,017 0,276 0,58 ( 2,]0 0,464 0,283 )Bouw -415,78 ( 138,55 -25,19 8,27 -146,31 ( 56,35 -1,84 8,52  )
Bouw 2 0,1088 ( 0,0359 6,59x 10-3 .2,14x10-3 0,0384 ( 0,0146 0,49x 10- 3  2,2 1 x 10- 3 )Urb 19,96 ( 30,36 0,90 C 1,81 -2,00 ( 14,45 -0,34 1,86  )RK 69,84 ( 55,87 3,55 C 3,34 34,04 ( 25,83 0,57 3,44  )
Open 5,41 ( 52,05 , 1,59 1 3,11 31,20 ( 26,04 , O,91 3,20  )

82 0,750 0,561 0,954 0,646N 110 110 110 112#2 0,687 0,450 0,942 0,558

1)
In het model ter verklaring van de totale kosten vond alleen een trans-
formatie plaats voor de lineaire en kwadratische term van het bouwjaar.
De coafficient van de interactieterm behoort dus hier niet bij (Fac-8,35)x(Bed-337) maar bij Fac x Bed.

Er  is in feite een viertal regressiemodellen geschat met steeds
dezelfde verklarende variabelen, en elke keer een andere te
verklaren variabele, namelijk de kosten per opname, de kostenper verpleegdag, de totale kosten en de personeelsbezetting
per 100 bedden. In elke kolom zijn de geschatte coofficienten
met tussen haakjes de erbij behorende geschatte standaardaf-
wijkingen gegeven. De resultaten zijn over het algemeen in
overeenstemming met de verwachting. De verklarende variabelen
hebben betrekking op functie, omvang, capaciteitsgebruik enoverige ziekenhuiskenmerken. Een lijst van deze variabelen en
de bijbehorende definities is weergegeven in appendix VI.A.In tabel VI.2 worden van de bovengenoemde variabelen en de te
verklaren variabelen, enkele statistische gegevens weergegeven.

Alvorens in te gaan op de statistische evaluatie van de re-gressiemodellen volgt eerst een opmerking  over de definitie  vande kwadratische termen. Ten aanzien van een aantal variabelen
is niet alleen een lineaire term, maar ook een kwadratische
term opgenomen om te testen in hoeverre de invloed van een be-
paalde variabele afhankelijk is van het niveau ervan. Is bij-voorbeeld de invloed van het aantal bedden tussen 100 en 200hetzelfde als tussen 300 en 4007
Van de variabelen die zowel lineair als kwadratisch in de re-
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gressievergelijking voorkwamen, zijn transformatiesl gemaakt
naar twee nieuwe termen, die tesamen hetzelfde model weergeven
als v66r de transformatie. Dit is gedaan in de eerste plaats
om numerieke problemen wegens de grote correlatie tussen bij-
voorbeeld ' bedden' en'(bedden) 2'  op te lossen.   In de tweede
plaats om te kunnen zien met welke waarde en significantie de
lineaire term geschat zou worden, als de kwadratische afwezig
zou zijn; dus ook of het algemene verloop van de geschatte
kromme positief of negatief is in het relevante gebied (Draper
and Smith, 1966, blz. 150 e.v.).

Tabel VI.2  Enkele statistische gegevens van de variabelen
(110 ziekenhuizen)

standaard variatie-
variabele gemiddelde minimum maximum

afwijking  codfficient

Faciliteitenschaalindex (Fac) 8,02 4,42 0,56         0           19
Despecialisatiegraad (Dsgr) 82,88 15,04 0,18 46,42 100

Percentage KNO-patianten (KNO) 14,27 6,59 0,47 2,06 39,36
Polikliniekvariabele (Poli) 32,44 8,31 0,26 14,70 52,40

Opleiding specialist (Spec) 0,30 0,46 1,53         0            1
Opleiding co-assistent (Coas) 0,45 0,50 1,11         0            1

Opleiding ziekenverzorgende (Zver) 0,30 0,46 1,53         0            1
Aantal bedden (Bed) 336,81 173,81 0,52 102 943

Bezettingsgraad (Bezgr) 91,08 5,03 0,06 73,79 107,27

Verpleegduur (VD) 16,41 2,35 0,14 11,24 22,39

Gecorrigeerde verpleegduur (Cvd) 18,46 2,27 0,12 13,49 24,02

Doorstroming (D) 20,67 3,18 0,15 14,49 29,81
Gecorrigeerde doorstroming (CD) 18,27 2,54 0,14 12,48 25,30

Opname-index (Opin) 102,26 12,51 0,12 73,99 140,51

Particulier/overheid (Po) 1,13 0,33 0,29         1            2
Klasse-verpleegdagen (Klas) 10,93 5,57 0,51 2,46 38,39

Bouwjaar (Bouw) 1943,16 26,42 0,01 1872 1970

Urbanisatiegraad (Urb) 2,63 1,08 0,41          1             4
Rooms-Katholiek (RK) 0,55 0,50 0,91         0            1
Open/gesloten (Open) 0,69 0,46 0,67         0            1

Totale kosten (in f)1) 11.318.500 7.019.472 0,62 2.384.490 37.941.926

Kosten per opname (in f) 1598,60 0,24 958,28380,31 2818,66
Kosten per verpleeqdag (in f )1) 97,26 17,14 0,18 61,72 138,31
'Ibtaal perscinee 1 per
100 bedden (aantal) 130,11 19,76 0,15 85,61 185,61

1) Indien de opbrengsten van diensten verricht voor derden zijn opgenomen in

6On van de opbrengstrubrieken in plaats van als aftrekpost in de kosten-
rubrieken,worden de kosten hiervoor gecorrigeerd. Deze handelwijze is ook
in hoofdstuk V gevolgd.

l Meer in detail werd het volgende gedaan: in plaats van variabelen x en x2,
worden nieuwe verklarende variabelen x-u en x2-vx+w opgenamen, waarbij

u, v en w vaste getallen zijn die alleen van de waarden van de verklarende
variabelen in de steekproef afhangen, en die de eigenschap bezitten dat
in het model: y = a+b(x-u) + c(x2-vx+w) + overige termen, de steekproef-

correlatie corr(6,6) = corr(a,6) = corr(a,6) = O.
Dit is bij benadering gelukt (exact als er geen overige termen zijn) door
u, v en w te kiezen als de oplossing van I(xi-u) = 0; I(x  -vxi+w) = 0;
T (Xi-u) (xi -vxi-w)  =  0.                                  1                      i
1
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In onze modellen werd nu deze transformatie toegepast voorelke variabele waarvoor kwadratische verbanden werden veronder-steld. Dit zijn in het basismodel achtereenvolgens de facili-
teitenindex, de despecialisatiegraad, het aantal bedden en hetbouwjaar. Bij de in de tekst aangegeven resultaten zijn de be-treffende variabelen,  en dus  ook de schatters van de parametersen hun standaardafwijkingen, weer teruggetransformeerd naar deoorspronkelijke waarden. Hierdoor kan een eenvoudige interpre-tatie ontstaan in termen van de oorspronkelijke variabelen.Uitgegaan is van het model waarin de bezettingsgraad en degemiddelde verpleegduur afzonderlijk werden meegenomen. Dooraggregatie tot de doorstroming zou in bepaalde gevallen in-
formatieverlies kunnen ontstaan.

VI.3 STATISTISCHE EVALUATIE

Hier komen ter sprake de verdeling van de residuen, de signi-
ficantie van de geschatte coofficienten en de hoogte van de
determinatiecoofficient (R2):
1. Verdeling van de residuen

In appendix VI.B zijn de cumulatieve verdelingen van deresiduen gegeven die behoren bij de vier basismodellen. Deresiduen zijn hierbij uitgezet op normaal waarschijnlijk-heidspapier; met de in de grafiek aangegeven a wordt destandaarddeviatie van de residuen in de steekproef bedoeld.Een rechte lijn is een aanwijzing dat de veronderstellingvan normaal verdeelde storingen redelijk is (zie Hemelrijken Kriens, 1972). Vooral bij het model voor de totalekosten is de grafiek goed te noemen; bij de kosten per op-name en in mindere mate bij de kosten per verpleegdag iser wel enige scheefheid naar rechts te constateren. Maarwij geloven niet dat onze statistische interpretatie hier-door te zeer aangetast is.
Ook kunnen belangrijke indicaties verkregen worden uit eenpuntenwolk van de residuen en de geschatte verwachte waardevan de Y-variabelen per ziekenhuis (Draper and Smith, 1966,blz. 86 e.v.). Deze zijn voor de vier modellen weergegevenin appendix VI.C. Hieruit kunnen geen afwijkingen van denorm worden afgeleid. Wel geeft figuur VI.C.4 aanleiding ombetreffende de totale kosten een andere modelspecificatiete toetsen, omdat de residuen van de ziekenhuizen met hogeretotale kosten een grotere standaardafwijking hebben. Deze
heteroscedasticiteit is aanleiding over te gaan naar hetmodel var (Ui/Bedi) = constant.  Dit kan geschat worden  door
de gegeneraliseerde kleinste kwadratenmethode toe te passen(Johnston, 1972, blz. 208-211). Door deling van het hele
model door het aantal bedden krijgt men: storingsterm =Ui/Bedi en var(Ui/Bedi) =02.Hier werd ook het model: var(Ui) = a2Bedi  en de semi-loga-
rithmische specificatie van het basismodel geprobeerd.Gekozen is voor het eerste model, omdat dit onder norma-liteit van Ui de beste aanpassing geeft en ook inhoudelijkgezien de voorkeur verdient. De coofficienten die mendan schat zijn eveneens geldig voor de totale kosten,
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maar de heteroscedasticiteit is verdwenen, zoals ook te
zien is in figuur VI.C.5.

De toets op heteroscedasticiteit, zoals beschreven in
Feldstein (1967, blz. 52-54), is toegepast op de modellen
voor de totale kosten, wel en niet gecorrigeerd voor hete-
roscedasticiteit, en voor de kosten per opname. Bij het
niet gecorrigeerde model voor de totale kosten werd de nul-
hypothese - homoscedasticiteit en normale verdeling van de
storingstermen - verworpen op een niveau van 5% ('onbe-
trouwbaarheid'), bij het gecorrigeerde model echter niet.
De toets berust op een ordening (van klein naar groot) van
de geschatte verwachte totale kosten, een indeling van die
waarden in 4 zo gelijk mogelijke groepen (i=1,2,3,4) en een
bepaling  van de maximum likelihoodschatting van de standaard-
afwijking (Qi) van de corresponderende storingstermen per
groep i. Deze standaardafwijkingen worden vervolgens verge-
leken met de maximum likelihoodschatting van de standaard-
afwijking (6) van de storingstermen van het oorspronkelijke
model door bepaling van een likelihoodratio A. 4Indien ti
het aantal waarnemingen per groep i is en t = islti, dan is

  (6,)ti
X= ;  -2 ln A is onder de nulhypothese bij bena-

1-1  1

(G,t
dering verdeeld als een X2-verdeling met 3 vrijheidsgraden.
Indien -2 ln A groter is dan X23;0,05 (=7,81) dan wordt op
een 5% niveau de nulhypothese verworpeD. Bij het niet gecor-
rigeerde model voor de totale kosten (a=139,94) worden voor
de 4 groepen de volgende waarden voor de Bi verkregen:
87,59; 102,00; 119,86; 210,76 (guldens x 10-4). Er is een
duidelijk patroon. De waarde van -2 1n X blijkt gelijk te
zijn aan 28,436. De nulhypothese van homoscedasticiteit
wordt derhalve verworpen. Bij het gecorrigeerde model voor-
de totale kosten (6=0,3652) worden andere waarden voor de c
verkregen: 0,3148; 0,3300; 0,3710; 0,4294 (guldens per bed
x 10-4). De waarde van -2 ln A is gelijk aan 3,811, hetgeen
niet leidt tot verwerping van de nulhypothese. Bij het model
voor de kosten per opname (8=189,31) is eenzelfde toets toe-
gepast met een ordening gebaseerd op de geschatte verwachte
kosten per opname. De verkregen waarden voor Gi waren:
141,36; 195,56; 201,83; 198,96 (guldens). Dit levert een
waarde van -2 ln A op van 7,71; ook dit model blijkt dus
homoscedastisch te zijn.

2. significantie van de coofficienten
Van groot belang zijn ook de significantieniveaus van de
coofficienten van de verklarende variabelen. Deze kan men
afleiden uit de verhouding van de grootte van de cooffi-
cienten tot hun standaardafwijkingen, rekening houdende met
het aantal vrijheidsgraden en uitgaande van normaal verdeel-
de storingstermen.  In het algemeen kan worden gesteld dat de
resultaten overeenkomstig de verwachting zijn, alhoewel
enkele significantieniveaus wat laag liggen. Hierop wordt
later nog teruggekomen.

De mogelijkheid bestaat om de schattingsuitkomsten te
vergelijken met die van andere (regressie)analyses of van
soortgelijke analyses op andere jaargangen. Zo zijn er
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analyses verricht op de kosten exclusief afschrijvingen en
interest, en op de kostensoorten afzonderlijk, die het ge-
vonden beeld ondersteunen (zie paragraaf VI.8); daarnaast
kan een vergelijking van de verschillende modelspecificaties
leren in hoeverre bepaalde verbanden stabiel zijn te noemen.
Er is ook een model geschat voor 1970 (zie tabel VI.3), toen
de gemiddelde kosten per opname f 1378,83 waren. Dit model
geeft in grote lijnen dezelfde kostenstructuur te zien als
dat voor 1971. Dit levert een bevestiging op van de verkre-
gen resultaten, 6n een indicatie voor de juistheid van de
hypothese, dat de gevonden structuur niet in sterke mate
beInvloed is door omstandigheden  die specifiek golden voor
het jaar 1971.

Tabel VI.3 Kostenmodel 1970 Tabel VI.4 Kostenmodel
1971 excl. enkele in-
significante variabelen

variabele kosten per opname kosten per opname

Constante 1224,43 ( 449,23 ) 1924,62 ( 490,48  )
Fac -1,22 (  65,28 ) -87,06 (  59,11  )
Fac2 0,35 (   4,06 ) 7,04 (   3,70  )
(Fac-8,02)(Bed-337) -0,029 ( 0,167 ) -0,3781) C 0,155 )
Dsgr -28,22 (  20,57 ) -35,95 (  20,53  )
Dsgr2 0,156 ( 0,129 ) 0,209 ( 0,129 )
KNO -18,09 ( 3,50 ) -17,76 ( 3,36  )
Spec 216,31 (  63,96 ) 205,90 (  63,27  )
Coas 14,99 (  55,36  )
Zver -76,63 (  48,61  )
Bed 0,88 ( 1,44 ) -2,61 ( 1,35  )
Bed2 -0,75x10-3 (1,91x10-3) 3,80x10-3  (1,81 x10-3)
Bezgr -10,84 ( 3,70 ) -14,43 ( 4,39  )
Cvd 70,91 (   9,63 ) 76,25 ( 9,81  )
Opin 0,37 (   2,01  )
PO 71,46 (  63,79 ) 38,98 (  63,53  )
Klas -6,55 ( 5,33 ) -2,08 ( 4,18  )
Bouw -381,25 ( 122,25 ) -408,34 ( 129,64  )
Bouw2 0,0997 ( 0,0316) 0,1068 ( 0,0335)
Urb 0,92 ( 28,00  )
RK -10,40 (  51,39  )
Open 12,77 (  46,04  )

R2 0,768 0,742
N 97 110
R2 0,703 0,700

1) De  coOfficient  van de interactieterm behoort  hier  niet bij (Fac-8.02) x
(Bed-337), maar bij (Fac-8,35)(Bed-337).

Wat de representativiteit van de steekproef in 1971 betreft,
geeft tabel VI.5 ons enige informatie. De ziekenhuizen in
de kleinste grootteklasse zijn iets ondervertegenwoordigd.
Een procentuele verdeling naar de 4 functiegroepen geeft
voor de steekproef van 110 ziekenhuizen praktisch dezelfde
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resultaten als voor alle 190 ziekenhuizen (vergelijk tabel
VIII.17 met tabel III.18).

Tabel VI.5  Verdeling van de ziekenhuizen naar grootteklasse

populatie van steekproef
grotteklasse ziekenhuizen
in bedden

aantal percentage aantal percentage

<150                 32            17            10             9
150 - <200                 25            13            14            13
200 - <300                 43            23            28            25
300 - <400 48 25            32            29
400 - <600                 27            14            16            15

2600                 15             8            10             9

Totaal 190 100 110 100

In verband met de significantie van de coofficienten is het
belangrijk te bezien in hoeverre er sprake is van multicol-
lineariteit. De correlatiematrix van de variabelen en
vooral de correlatiematrix van de schatters (appendix VI.D)
geeft hierover informatie. Hieruit blijkt, dat er sprake is
van hoge correlaties tussen de schatters van de faciliteiten-
index en die van het aantal bedden. Hiermee moet bij de in-
terpretatie van deze coofficienten rekening worden gehouden
(zie hoofdstuk VII). Bij de andere coofficienten is van
multicollineariteit niet of minder sprake (zie ook Klein,
1962, blz. 101 e.v.; Farrar and Glaubner, 1967, blz. 92-107;
Huang, 1969, blz. 154).

Soms vindt men de opvatting verdedigd dat alleen de sig-
nificante coofficienten opgenomen moeten worden. In onze
studie is deze handelwijze niet gevolgd. Om een aantal voor-
af gestelde hypothesen te kunnen toetsen, is het namelijk
nodig variabelen in het model op te nemen, die dit mogelijk
maken. Daar komt bij dat bepaalde variabelen in de ene
modelspecificatie niet, maar in een andere wel een signifi-
cante invloed blijken te hebben. Verder mag men aannemen
dat bij eliminatie van bepaalde variabelen die weinig of
geen invloed blijken uit te oefenen, de overige coofficien-
ten niet of nauwelijks veranderen. Dit is inderdaad het
geval, zoals blijkt uit tabel VI.4. In deze tabel is het
regressiemodel voor de kosten per opname weergegeven, waarin
de niet-significante coofficienten weg zijn gelaten. Een
uitzondering vormen de beheervorm (beheer door overheid of
particulieren) van het ziekenhuis en het percentage klasse-
verpleegdagen, omdat deze variabelen voor een verklaring
van de totale kosten en personeelsbezetting wel van bete-
kenis blijken te zijn.

3. De hoogte van de R2 (= determinatiecoofficient)
In tabel VI.6 wordt de waarde van de determinatiecoofficient
voor enkele modellen weergegeven. Deze zijn redelijk hoog te
noemen.   De  R2   en  R2  van het model  met de kosten per verpleeg-
dag en de personeelsbezetting per 100 bedden zijn lager dan
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die van het model met de kosten per opname en de totale
kosten. Toepassing van de F-toets leidt echter voor alle
4 modellen tot significante uitspraken. Met een betrouw-
baarheid van 99% kan voor alle modellen de hypothese worden
verworpen dat alle coifficienten in het model gelijk aan
nul zijn.

Tabel VI.6  Vergelijking determinatiecoafficienten der (basis)modellen

model                                                          R2              p
kosten per opname 0,75 0,69
kosten per verpleegdag 0,56 0,45
totale kosten 0,95 0,94
personeelsbezetting per 100 bedden 0,65 0,56

De algemene conclusie van deze statistische evaluatie kan zijn,
dat de modellen voldoende betrouwbaar zijn om de resultaten
ervan te kunnen interpreteren. Ook inhoudelijk gezien zijn de
resultaten in overeenstemming met de hypothesen op een paar
uitzonderingen na, zoals later zal blijken.

VI.4 TOTALE KOSTENEVALUATIE VAN HET ZIEKENHUIS; ANALYTISCH
RAAMWERK

Via het kosten- en tarievenbeleid van het COZ krijgt het zie-
kenhuis in het algemeen de gemaakte kosten vergoed van de
ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen
(Groot, 1975b). Deze kosten worden hierbij bezien in het licht
van de verhoudingen binnen de bedrijfstak.
Elders is aangegeven dat ons onderzoek een bijdrage kan
leveren aan deze kostenevaluatie van ziekenhuizen (Van Aert
e.a., 1976a). Hier wordt volstaan met op te merken dat de wer-
kelijke totale kosten (WTK) van een bepaald ziekenhuis bekend
zijn en de volgens het model te verwachten totale kosten (VTK)
geschat kunnen worden, uiteraard met een bepaalde marge van
onbetrouwbaarheid. Door deze twee grootheden op elkaar te
delen, krijgen we een zogenaamde totale kostenindex (TKI) van
een bepaald ziekenhuis. In formulevorm: TKIi = WTKi/VTKi.
We kunnen aan deze totale kostenindex de volgende interpreta-tie geven (zie ook Feldstein, 1967). Als de TKIi gelijk is aan
66n, dan betekent dit dat ziekenhuis i heeft gefunctioneerd
overeenkomstig het (genuanceerde) bedrijfstakgemiddelde. Als
de TKIi groter is dan 66n respectievelijk kleiner dan 6On dan
heeft ziekenhuis i gefunctioneerd met relatief hogere respec-
tievelijk lagere kosten dan volgens het bedrijfstakgemiddelde.
Men kan op deze wijze voor elk ziekenhuis, indien de benodigde
gegevens omtrent de verklarende variabelen beschikbaar zijn, deTKI schatten; dus TRIi = WKIi/*KIi waarin TRIi de geschatte
waarde van de totale kostenindex voor ziekenhuis i aangeeeften OKIi de geschatte verwachte waarde van de totale kosten
voor dat ziekenhuis.
Op deze wijze beziet men dus de kostenpositie van het zieken-
huis in het licht van de bedrijfstak. Het moet duidelijk zijn
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dat niet een evaluatie van de afzonderlijke deelactiviteiten,
maar van de totale kostenpositie van het ziekenhuis als
economische entiteit wordt beoogd. Een dergelijke globale
beoordeling kan ook plaatsvinden voor de kosten per opname en
per verpleegdag, voor de personeelsbezetting per 100 bedden en
de kostensoorten.

Het is mogelijk dat een bestudering van de TRI van een be-
paald ziekenhuis leidt tot de conclusie dat er specifieke fac-
toren in dit ziekenhuis werkzaam zijn. In dit verband zou men
bijvoorbeeld kunnen denken aan zeer specifieke behandel- of
onderzoekafdelingen of aan een grote mate van voor derden ver-
richte diensten, waarvan de opbrengsten de gemaakte kosten
niet dekken.
Daarnaast blijft de vraag of er nog andere kostenrelevante
factoren zijn die niet in de modellen zijn opgenomen. Uit de
vooranalyse, waarin een veelheid van gegevens met name is be-
zien op de samenhang met de kosten, zijn deze niet naar voren
gekomen. Ook kan men zich afvragen of de wel in de beschouwing
meegenomen variabelen in de juiste vorm zijn beschouwd. Uit
een bestudering van de residuen komen geen aanwijzingen naar
voren voor een onjuiste specificatie.
Factoren die als zodanig niet konden worden opgenomen, zijn de
kwaliteits- en efficiencyverschillen tussen de ziekenhuizen,
daar hiervoor tot op heden nog geen adequate meeteenheden be-
schikbaar zijn (zie hoofdstuk II). Met bepaalde kwaliteits-
aspecten is impliciet rekening gehouden voorzover ze begrepen
zijn in sommige verklarende variabelen die in het model zijn
meegenomen. Dit betekent dus, dat de afwijkingen van de TKI
van 66n niet in totaliteit als efficiencyverschillen kunnen
worden aangeduid. Een gedeelte hiervan zal ook te maken hebben
met kwaliteitsverschillen van de ziekenhuisoutput en eventueel
andere factoren, zoals historische gegevenheden etc. Wel mag
men stellen dat de verschillen in TKI 'niets' meer te maken
hebben met expliciet opgenomen factoren als de functie van het
ziekenhuis, de omvang, de bezettingsgraad, de verpleegduur, het
bouwjaar enz., als tenminste mag worden aangenomen dat zij goed
Zijn gemeten. Op deze manier kan de discussie omtrent factoren
zoals kwaliteits- en efficiencyverschillen voorzover niet mee-
genomen in het model, veel gerichter plaatsvinden, daar de
marge in de kosten die deze factoren gemiddeld genomen tot ge-
volg kunnen hebben, nader is omlijnd.

VI.5 RESULTATEN TOTALE KOSTENEVALUATIE

Uitgangspunt van de analyse is dat bij een zekere mate van ab-
stractie van het bijzondere, bepaalde uniforme tendensen ten
aanzien van de kostenstructuur aanwezig zijn (Groot, 1960).
Uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is. De
uitgevoerde statistische evaluatie (paragraaf VI.3) laat zien
dat het verkregen beeld van de kostenstructuur van de zieken-
huizen redelijk betrouwbaar genoemd mag worden. Er blijkt bo-
vendien sprake van een redelijk constante kostenstructuur. Het
beeld dat verkregen werd voor 1970 stemt in grote trekken over-
een met dat van het uitgangsjaar 1971.

181



De gevonden resultaten zijn in het algemeen goed interpreteer-baar. De verklaringskracht (R2) van het model met de totalekosten valt zeer hoog te noemen. Met behulp van het model kannaar schatting ca. 95% van de variantie in de totale kostenper ziekenhuis worden verklaard.
Per ziekenhuis kan niet alleen de TRI bepaald worden, maarook een betrouwbaarheidsinterval geconstrueerd worden voor deware onbekende waarde van TKI. Zoals blijkt, zijn deze inter-vallen betrekkelijk klein. Voor elk ziekenhuis is de standaard-afwijking van de schatter verschillend, maar in het alggmeengeldt met een betrouwbaarheid van 90%, dat wanneer de TKIgroter is dan 1,05, de ware onbekende waarde van TKI boven 1zal liggen. Als de TRI kleiner is dan 0,95, is de ware onbe-kende waarde van TKI, met een betrouwbaarheid van 90%, kleinerdan 1.
In onderstaande tabel wordt de frequentieverdeling weerge-geven van de geschatte totale kostenindex (TRI). Hiervoor werdvoor elk van de in dit verband onderzochte 110 ziekenhuizen deTRI berekend (Van Aert e.a., 1976a).

Tabel VI.7  Frequentieverdeling van de geschatte TKI

aantal percentage van totaalklasse
ziekenhuizen aantal ziekenhuizen

TRI 5 0,85                    12                     110,85<TRIS 0,90                     8                      70,90 < TRI 5 0,95                    19                     170,95 < TRI 5 1,00                    23                     211,00 < TRI 5 1,05                    19                     171,05<TRIS 1,10                     8                      71,10<TRIS 1,15                     8                      7TRI > 1,15                    13                     12
Totaal 110 100

Ruwweg kan men zeggen dat meer dan 1/3 van de ziekenhuizenminder dan 5% naar boven of beneden afwijkt. Exacter, 21% vande ziekenhuizen (23) blijken minder dan 5% naar beneden, 17%minder dan 5% naar boven af te wijken van de gemiddelde TRIC=1) .Op grond van dit model blijkt 38% van de ziekenhuizen met hunwerkelijke kosten 5% of minder af te wijken van de voor dezeziekenhuizen geschatte verwachte kosten.Interessant is natuurlijk ook om de 'extremen' te bestuderen.1Zo blijkt 11% van de ziekenhuizen meer dan 15% naar beneden afte wijken en 12% meer dan 15% naar boven. Dit betekent , datvoor 11% van de ziekenhuizen geldt, dat de werkelijke kostenminstens 15% lager liggen dan de geschatte verwachte kosten.Evenzo geldt voor 12% dat de werkelijke kosten veel hoger zijndan de geschatte verwachte kosten (minstens 15%). Van belang

1 De enkelvoudige correlatie van de TRI's van 1971 en 1970 is gelijk aan0,85. In het algemeen kan dus worden geconcludeerd dat de ziekenhuizen meteen hoge TRI in 1971 ook in 1970 een hoge TRI hebben.
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lijkt nu om via een meer microgericht onderzoek na te gaan
welke de specifieke oorzaken van deze grote afwijkingen zijn
in de betrokken ziekenhuizen.1

In figuur VI.1 is de spreiding in de geschatte totale kos-
tenindices weergegeven in relatie tot de werkelijke totale
kosten. Verticaal is de TRI weergegeven en horizontaal de wer-
kelijke totale kosten. In totaal liggen 62 ziekenhuizen beneden
en 48 boven de lijn TKI = 1. Belangrijk is natuurlijk te signa-
leren dat de spreiding van de punten min of meer gelijkmatig
is, dat wil zeggen dat er zowel ziekenhuizen met hoge als met
lage totale kosten zijn die een TRI kleiner dan 1 respectieve-
l jk groter dan 1 hebben. Met andere woorden, de hoogte van de
TKI is niet afhankelijk van de hoogte van de totale werkelijke
kosten.

TRi

1,4

U

U

U.

1'    40'.. : r,-0:,1.: .*. :r   4    = .  I    =.
, •:, •%  t• •f · • ..         o  . werkelijke totale

0'. i .•      I                            ·                                           kosten x10-4

U  .       . . .     .    ..          .      I.
47·

Fig. VI.1 Geschatte totale kostenindex (TRI) tegen de werketijke totale kosten

VI.6 ANDERE (KOSTEN)INDICES

Men kan komen tot een verdieping van inzicht in dit vraagstuk
door analoog aan de index van de totale kosten, op basis van
de betreffende regressiemodellen ook indices te berekenen voor
de kosten per opname (KOI), de kosten per verpleegdag (KDI) en
de personeelsbezetting per 100 bedden (TPI). Ook deze indices
zijn natuurlijk schattingen.2 In tabel VI.8 wordt van deze drie
geschatte indices de frequentieverdeling weergegeven. Uit deze
tabel blijkt, dat de frequentieverdelingen op de verschillende
te verklaren variabelen niet aan elkaar gelijk zijn; met name

l Nader onderzoek  van de residuen  en het zoeken naar verbanden  met  nog   niet
opgenomen variabelen kan hierbij hulp bieden. Een voorbeeld is te vinden
bij Berry (1974) die de hoogste en laagste relatieve residuen in verband

brengt met factoren als kwaliteit van het management, regio, verhouding
salarissen ten opzichte van de totale uitgaven, bezettingsgraad en bedden-
omvang. Dit kan ook weer leiden tot modelaanpassingen.
2Uit betrouwbaarheidsintervallen voor de geschatte verwachte kosten per

opname blijkt dat als de KOI kleiner is dan 0,93, de ware onbekende
waarde van KOI met een betrouwbaarheid van 90% beneden Son zal liggen.
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is de spreiding bij de KOI en KdI groter dan bij de TPI. Gezien
het feit dat de personeelskosten een zeer groot deel uitmaken
van de totale kosten, zou men dit misschien niet verwachten.Hier speelt een rol dat in de kosten nietalleen depersoneelsbe-
zetting, maar ook de afschrijvingen en rente zijn begrepen. Ditvalt af te leiden uit een model waarin niet de totale kosten
als uitgangspunt zijn gekozen, maar waaruit de afschrijvingen
en rente zijn geolimineerd (zie paragraaf VI.8). In buiten-
landse studies volgt men doorgaans deze procedure. Wanneer dan
de indices van de kosten per opname worden berekend is de
spreiding van de frequentieverdeling ervan geringer en vertoont
meer gelijkenis met die van de indices van de totale personeels-
bezetting per 100 bedden.

Tabel VI.8  Frequentieverdeling K6I, KDII en TPI

KOI KDI TPI

klasse aantal aantal aantal
zieken- zieken- zieken-
huizen % huizen %     huizen      %

index 1 0,85     10        9       12       11        6        5
0,85 < index 4 0,90     13       12        6        5       10        9
0,90 < index 5 0,95     21       19       24       22       20       18
0,95 < index 4 1,00     17       15       22       20       21       19
1,00 < index 5 1,05     19       17       17       16       25       22
1,05 < index B 1,10     10        9       10        9       20       18
1,10 < index 4 1,15      8        8        7        6        4        4

index > 1,15     12       11       12       11        6        5

totaal 110 100 110 100 112 110

Interessant is nu om te weten in welke mate de 4 berekende in-
dices samenhangen. Daartoe worden in tabel VI.9 de enkelvoudigecorrelatiecoofficienten tussen de indices weergegeven.

Tabel VI.9  Enkelvoudige correlatieco6fficienten van de indices

TRI K6I ICE)I TPI

TKI                     1
K6I 0,86         1
KDI 0,90 0,96         1
TPI 0,50 0,50 0,52         1

Uit deze correlatiecoifficienten blijkt, dat de kostenindices
sterk aan elkaar gerelateerd zijn (complementariteit). De sa-menhang tussen enerzijds de index van de totale personeelsbe-
zetting per 100 bedden en anderzijds de kostenindices is minder
sterk. Minder personeel dan verwacht hoeft derhalve niet nood-
zakelijkerwijze tot lagere kosten te leiden (substitutie van
arbeid door kapitaal; ranginflatie). De hoge samenhang tussen
de kostenindices ligt voor de hand, gezien de modelconcepties
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van achereenvolgens de totale kosten, de kosten per opname en
de kosten per verpleegdag. Immers, de kosten per opname en per
verpleegdag worden bepaald door de totale kosten te delen door
het aantal opnamen respectievelijk het aantal verpleegdagen.
De hierboven besproken algemene samenhangen geven het algemene
beeld weer. Er zijn natuurlijk ziekenhuizen die hiervan afwij-
ken.
Tot slot zouden we nog willen opmerken dat als de 4 indices
worden gerangschikt naar grootteklasse van ziekenhuizen, de
gemiddelde waarden per grootteklasse alle in de buurt van 6&n
blijken te liggen (Van Aert e.a., 1976a). Dit betekent dat de
invloed van de beddenomvang (zie hoofdstuk VII) in de modellen
goed is meegenomen.

VI.7 (KOSTEN)EVALUATIE IN RELATIE TOT BEINVLOEDBARE FACTOREN

Bij de bepaling van de indices is er tot dusver vanuit gegaan,
dat alle verklarende variabelen behoren te worden meegenomen.
Zo is bijvoorbeeld aangenomen dat de verschillen in de bezet-
tingsgraad en de consequenties daarvan op kosten en personeels-
bezetting in de indices worden betrokken. Men kan nu met de
modellen ook doorrekenen wat de kostenindices worden als men
bijvoorbeeld de bezettingsgraad op een bepaald niveau stelt.
We gaan nu nader in op de invloed van de bezettingsgraad en de
(gecorrigeerde) verpleegduur op de geschatte index van de
kosten per opname. In tabel VI.10 worden voor een tiental zie-
kenhuizen de betreffende resultaten gegeven.

Tabel VI.10  Invloed bezettingsgraad en (gecorrigeerde) verpleegduur op K6I

ziekenhuis- bezettings-X6I KOI* gecorrigeerde 1<6I
**

nummer graad in % verpleegduur

1 0,82 88,00 0,85 17,15 0,80
2 0,90 92,07 0,89 16,99 0,84
3 0,91 81,10 1,06 15,33 0,86
4 1,14 92,86 1,13 22,95 1,31
5 1,01 86,76 1,04 22,15 1,18
6 0,93 94,13 0,90 17,77 0,87
7 0,83 89,86 0,84 19,39 0,87
8 0,98 94,58 0,95 18,17 0,94
9 1,40 93,99 1,35 16,17 1,18
10 1,08 97,66 1,00 16,88 0,92

In kolom 1 is de KOI weergegeven, die enerzijds gebaseerd is op
de werkelijke kosten, waarin vanzelfsprekend de kostenconse-
quenties van een hogere of lagere bezettingsgraad zijn begre-
pen, en anderzijds op de verwachte kosten, die geschat zijn
met behulp van een model waarin de bezettingsgraad expliciet
is opgenomen. Dit betekent, dat hogere of lagere kosten per
opname vanwege een lagere of hogere bezettingsgraad gemiddeld
genomen geen rol spelen in de KOI.
Als nu wordt verondersteld, dat de effecten van de bezettings-
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graad wel een rol mogen spelen in de K6I, dan moet uit de ge-
schatte verwachte kosten per opname het effect van een van het
gemiddelde afwijkende bezettingsgraad worden geolimineerd. Dit
kan door de geschatte verwachte kosten per opname te corrigeren
voor de bezettingsgraad, door in de KOI niet de werkelijke
maar de gemiddelde bezettingsgraad op te nemen.
In kolom 2 wordt de bezettingsgraad per ziekenhuis weergegeven
en in kolom 3 de voor de bezettingsgraad aangepaste KOI*:
KOI* = WKO

VKO+(gem.bezgr-bezgri)6 . Hierbij staat WKO voor de
bezgr

werkelijke kosten per opname, VKO voor de geschatte, terwijl
Sbezgr de geschatte regressiecoofficient van de bezettings-
graad aangeeft. Zo heeft bijvoorbeeld ziekenhuis 3 een lage
bezettingsgraad. Als ervan wordt uitgegaan dat de werkelijke
bezettingsgraad niet wordt opgenomen in de index ter bepaling
van de verwachte kosten, dan zien we dat voor dit ziekenhuis
de KOI toeneemt van 0,91 naar 1,06. Een verslechtering dus van
de kostenpositie van dit ziekenhuis tengevolge van een lagere
bezettingsgraad. Het omgekeerde doet zich voor bij ziekenhuis
10, omdat dit een hogere bezettingsgraad heeft dan het gemid-
delde ziekenhuis.

Op analoge wijze kan ook de invloed van de (gecorrigeerde)
verpleegduur nader worden getraceerd. In kolom 4 wordt de ge-
corrigeerde verpleegduur per ziekenhuis weergegeven  en in kolom
5 de K6I** waarin noch het verpleegduur- noch het bezettings-
graadeffect bij de geschatte verwachte kosten een rol spelen.
Aangezien ziekenhuis 3 een lage gecorrigeerde ver leegduurheeft, neemt de K6I* af van 1,06 naar 0,86 (=K6I* ). Voor zie-
kenhuis 5 geldt het omgekeerde, aangezien dit een hoge gecor-
rigeerde verpleegduur heeft.
Als we nu zowel het effect van de bezettingsgraad als de ge-
corrigeerde verpleegduur bezien voor enkele ziekenhuizen, dan
blijkt het volgende. De KOI van ziekenhuis 3 neemt sterk toe,
namelijk van 0,91 naarl,06, als de invloed van de bezettings-
graad op de geschatte verwachte kosten per opname niet wordt
meegenomen. Deze stijging van de KOI wordt meer dan teniet ge-
daan als ook de kosteneffecten van de gecorrigeerde verpleeg-
duur worden geolimineerd. Dan daalt de KOI tot 0,86. Voor zie-
kenhuis 5 zien we zowel een toename van de K6I van 1,01 naar
1,04 ten gevolge-van een lage bezettingsgraad, als een verdere
toename van de KOI naar 1,18 ten gevolge van een lange gecor-
rigeerde verpleegduur.
Op dezelfde wijze als van de bezettingsgraad en de gecorrigeer-
de verpleegduur kunnen ook de effecten van de andere verklaren-
de variabelen op de indices worden getraceerd. Ook kan nagegaan
worden wat het effect is op de kosten als een ziekenhuis met
bijvoorbeeld een lage bezettingsgraad een hogere realiseert of
als een ziekenhuis met een lange (gecorrigeerde) verpleegduur
tot een kortere komt (zie hoofdstuk VIII).

VI.8 KOSTENMODELLEN PER KOSTENSOORT

Tot nog toe hebben we vooral het oog gehad op de totale kosten
al of niet gedeeld door het aantal opnamen of het aantal ver-
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pleegdagen. Een soortgelijke benadering is echter ook toe te
passen per kostensoort. De structuur ligt per kostensoort niet
hetzelfde. Een bepaalde verklarende variabele is voor de ene
kostensoort belangrijker dan voor de andere. Bovendien is met
behulp van de set van gehanteerde variabelen de ene kosten-
soort beter te verklaren dan de andere (zie tabel VI.11).

Tabel VI.11 Kostenmodellen per kostensoort

salarissen soc.kosten afschr. rente med.mid. huish.kosten

per opname per opname per opname per opname per opname per opname

P 0,812 0,840 0,423 0,488 0,548 0,160
aantal var.
(bjl,586)1)  12        11          12         14           5          4
aantal var.(b2286) 1) 10   7    6    8    5   2
1)
De constante term wordt buiten beschouwing gelaten. De regressiemodellen
zelf worden hier  niet getoond.

De salarissen en sociale kosten per opname worden verreweg het
best  met de gehanteerde variabelen verklaard. Ook de personeels-
bezetting per 100 bedden blijkt redelijk goed verklaarbaar,
vooral de categorieon paramedisch personeel en directie en
administratief personeel. De huishoudelijke kosten worden daar-
entegen door deze variabelen nauwelijks beinvloed. De enige
significante invloeden die deze kosten verklaren zijn het
bouwjaar, de verpleegduur en het percentage KNO-pationten. Een
betere verklaring  van de huishoudelijke kosten vereist derhalve
het in de beschouwing betrekken van andere verklarende varia-
belen, zoals bijvoorbeeld de mate waarin uitbesteding van huis-
houdelijk werk plaatsvindt, hoewel niet moet worden uitgeslo-
ten dat hier sprake is van minder systematische patronen.

Het behoeft geen betoog dat men in beginsel ook per kosten-
soort kostenindices kan ontwikkelen. Vooral voor de personeels-
kosten (salarissen, sociale kosten) kan dit met een redelijke
nauwkeuriqheid gebeuren. Door dergelijke kostenindices per
kostensoort te berekenen, kan de totale kostenindex of de
kosten-per-opname-index meer reliof krijgen. Niet alleen wordt
de positie van een bepaald ziekenhuis ten opzichte van de be-
drijfstak afgebakend, maar ook kan worden gesignaleerd aan
welke kostencategorieon een eventuele afwijking in hoofdzaak
moet worden toegeschreven. Ook hier geldt dat men de consequen-
ties ten aanzien van de kostenindex per kostensoort kan door-
rekenen als bepaalde verklarende variabelen gewijzigd worden.
Een wijziging van de bezettingsgraad heeft bijvoorbeeld geheel
andere gevolgen voor de salarissen dan voor de rentekosten.

Een verdere behandeling van de kostensoorten vindt hier niet
plaats. Wel is er een model geschat waarin de totale kosten ex-
clusief afschrijvingen en rente zijn beschouwd (zie tabel  VI.12) .
In alle gevallen neemt de verklaringskracht van de modellen
toe, hetgeen betekent dat de afschrijvingen en rente minder
goed door het model verklaard worden dan de andere kostensoor-
ten. Deze conclusie vinden we nog op meerdere plaatsen terug.
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Tabel VI.12 Kostenmodellen exclusief afschrijvingen en rente

varial,el,i kosten per opname kosten per verpleeqdag totale kosten (x10-4)

constante 1740,39 ( 357,34 ) 158,62 ( 20,25 ) -1270,16 ( 765,50  )
Fac -69,67 ( 42,56 ) -2,36 ( 2,41 ) 6,31 ( 7,24  )
Far 4,99 ( 2,65 ) 0,195 ( 0,150 ) 2,11 ( 1,34  )

2

(Fac-8,35) (Bed-337) -0,266 ( 0,11 1 ) 11,9 4x 1 0 - 3  ( 6,3 1 x 1 0 - 3 ) -0,09551)( 0,0658)
Dsgr -28,16 ( 14,33 ) -1,367 ( 0,811 ) -11,01 ( 9,46  )2Dsgr 0,1712 ( 0,0899 )  8,1 5x 1 0 - 3  ( 5,09x 1 0- 3 ) 0,0607 ( 0,0558)
KNO -15,69 C 2,55 ) -0,203 ( 0,145 ) -1,62 C 1,10  )
Poli 4,73 ( 1,84 ) 0,171 ( 0,104 ) 1,172 C 0,908 )
Spec 129,43 ( 47,44 ) 7,68 ( 2,69 ) 103,32 ( 27,76  )
Coas 38,84 ( 40,34 ) 1,66 ( 2,29 ) 17,61 ( 20,19  )
Zver -39,61 ( 33,87 ) -2,02 (   1,92 ) -2,26 ( 17,49  )
Bed -1,603 ( 0,959 ) -0,0834 ( 0,0544) 1,926 C 0,276 )2Bed

2,67x10-3 ( 1,28x10-31  1,29xl0-4  (7,25xl0-4)  -8,94xl0-7  (9,56xl0-7)
Be/,gr -12,74 ( 3,14 ) -0,633 ( 0,178 ) 1,91 ( 1,31  )Cvd 60,81 ( 7,18 } -0,472 ( 0,407 ) -4,35 ( 3,22  )
Opin -2,25 ( 1,39 ) -0,1387 ( 0,0785) -0,993 ( 0,595 )PO 14,38 ( 47,34 ) 2,33 ( 2,68 ) 18,21 ( 21,40  )
Klas 1,47 ( 3,08 ) 0,169 ( 0,175 ) 2,52 ( 1,46  )
Bouw -145,73 ( 92,25 ) -8,55 C 5,23 ) -45,29 ( 35,83  )Bouw2 0,0381 ( 0,0239)  2,23x10-3 (1,35%10-3) 3,28x 10-5  (1,78x10-5)
Urb 16,99 ( 20,22 ) 0,68 ( 1,15 ) 0,352 ( 9,147 )RK -20,46 ( 37,21 ) -1,92 ( 2,11 ) -7,17 ( 16,35  )
Open -22,60 ( 34,67 ) -0,41 ( 1,97 ) 3,15 ( 16,49  )

R2 0,820 0,609 0,964N 110 110 110
R2 0,775 0,510 0,955

1) Deze co6fficient behoort bij de interactieterm Fac x Bed.

Met name voor de kosten per verpleegdag ontstaat een veel sig-
nificanter beeld. Zeker als men deze studie zou willen verge-lijken met buitenlandse onderzoekingen, zou men met vrucht van
de kostenmodellen exclusief afschrijvingen en rente gebruikkunnen maken.

Een verdere verdieping kan plaatsvinden indien het mogelijk
blijkt produktiefuncties voor het ziekenhuis te ontwikkelen.
Op deze wijze zou aangetoond kunnen worden of een verschil in
de kostenindex eerder het gevolg is van verschillen in input-efficiency (budgetverdeling over de inputs) of in produktivi-
teit (output bij gegeven inputverdeling).
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HOOFDSTUK VII ZIEKENHUISFUNCTIE EN ZIEKENHUISOMVANG

VII.1 INLEIDING

In dit en het volgende hoofdstuk wordt onderzocht wat de ge-
volgen zijn voor de kosten en de personeelsbezetting per 100
bedden als aan van de kostenrelevante factoren gewijzigd wordt.
Als basismodel wordt uitgegaan van het model dat als zodanig
ook in het vorige hoofdstuk werd gehanteerd, en dat is te be-
schouwen als het resultaat van vele pogingen, waarin tal van
modellen werden beproefd. Ook aan deze andere modellen wordt
in hoofdstuk VII en VIII aandacht besteed, het uitvoerigst in
de appendices behorende bij dit hoofdstuk.
Uiteraard is het slechts geoorloofd wijzigingen binnen de re-
levante range van de betreffende variabele te analyseren,
terwijl ook aan de zogenaamde ceteris paribus-clausule vast-
gehouden moet worden. Daarbij is de realiteit van deze ceteris
paribus-veronderstellingen natuurlijk wel belangrijk. Zo kan
men bijvoorbeeld wel het aantal bedden uitbreiden van 200 tot
700 bedden, maar het is onwaarschijnlijk dat bij een derge-
lijke uitbreiding de ziekenhuisfunctie ongewijzigd zou blijven.
Hiermee moet in de analyse rekening gehouden worden.

Dit hoofdstuk handelt over de invloed van de ziekenhuis-
functie en ziekenhuiscapaciteit op de kosten en de personeels-
bezetting per 100 bedden. Naarmate een ziekenhuis groter wordt,
verandert het zowel in kwantitatief als in kwalitatief op-
zicht. Er vindt niet alleen meer, maar ook gecompliceerder
onderzoek en behandeling plaats. Het is daarom zaak ernaar te
streven beide aspecten zo goed mogelijk van elkaar te onder-
scheiden, hoewel men ze niet los van elkaar kan zien. Ze wor-
den dan ook in &&n hoofdstuk behandeld.
Gebleken is dat de schaaleffecten en marginale kosten afhanke-
lijk kunnen zijn van de wijze waarop men de ziekenhuisfunctie
in de analyse betrekt. Dit wijst op de noodzaak een goede ty-
pering van de ziekenhuisfunctie te vinden.
Eerst wordt in paragraaf VII.2 ingegaan op de invloed van de
ziekenhuisfunctie op de kosten en de personeelsbezetting. In
aparte subparagrafen wordt achtereenvolgens aandacht besteed
aan de despecialisatiegraad, het percentage KNO-pationten, de
opleidingsfunctie van het ziekenhuis, de polikliniek en de in
een ziekenhuis aanwezige faciliteiten. In paragraaf VII.3 komt
vervolgens de invloed van de ziekenhuisomvang aan de beurt.
Enkele conclusies met betrekking tot schaaleffecten zijn te
vinden in paragraaf VII.3.3, waar verder de relatie tussen het
aantal bedden en faciliteiten uitvoeriger aan de orde komt.
Welke resultaten verkregen worden als de faciliteiten bij een
behandeling van de schaaleffecten buiten beschouwing blijven,
vormt het onderwerp van paragraaf VII.3.4.
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VII. 2 DE KOSTENSTRUCTUUR MET BETREKKING TOT DE ZIEKENHUISFUNCTIE

VII.2.1 Operationalisering van de ziekenhuisfunctie

Dat de moeite besteed aan de vooranalyse niet vergeefs is ge-
weest, blijkt wanneer men de resultaten hiervan vergelijkt met
die welke verkregen worden wanneer men van de  in de literatuur
gangbare kwantificeringen van de ziekenhuisfunctie gebruik
maakt. Deze hebben we namelijk onderzocht in een drietal appen-
dices door de volgende vragen te stellen: Moeten de diagnosen
of specialismen in het onderzoek worden betrokken? (appendix
VII.A). Verdient een typering via de aard van het patiantenbe-
stand of via de infrastructuur van het ziekenhuis de voorkeur?
(appendix  VII. B) . Kunnen de produktie op enkele nevenafdelingen
alsmede de algemene pationtenkenmerken in dit verband nog van
belang geacht worden? (appendix VII.C).
De verkregen antwoorden vormen belangrijke aanwijzingen voor
de juistheid van de op grond van de vooranalyse gevonden kwan-
tificering van de ziekenhuisfunctie.

Uit deze vooranalyse kwamen wat betreft de specialismen-
verdeling twee belangri jke samenhangen naar voren, die verband
hielden met de specialisatie en het percentage KNO-pati nten
in een ziekenhuis.1 Er bleek slechts een lage onderlinge samen-
hang. Met de gemiddelde verpleegduur daarentegen heeft het
percentage KNO-pationten veel te maken. Een beschouwing van
diagnosegegevens heeft er niet toe geleid hieraan in dit sta-
dium de voorkeur te geven boven de specialismen. Misschien dat
verder onderzoek een nadere nuancering toelaat.
Wat betreft de infrastructuur van het ziekenhuis bleken de in
de vooranalyse toegepaste schaalanalyses interessante aankno-
pingspunten te vormen voor de regressie-analyse. Met behulp
van schaalanalyse werden twee schaalindices geconstrueerd, 6&n
voor de samenstelling van de medische staf en &&n voor de faci-
liteiten. Deze schaalindices blijken niet alleen onderling,
maar ook met de omvang van het ziekenhuis sterk samen te han-
gen. De relatie met de despecialisatiegraad is minder sterk.

Niet &6n van de twee mogelijke benaderingen ter kwantifi-
cering van de ziekenhuisfunctie, namelijk via de aard van het
pationtenbestand of via de infrastructuur van het ziekenhuis,
maar een combinatie van beide blijkt tot de beste resultaten
te leiden. We kunnen nog andere aspecten onderkennen aan de
ziekenhuisfunctie, namelijk de opleidingsfunctie en de poli-
kliniek. In de vooranalyse bleek de polikliniek, die op ver-
schillende manieren werd gemeten, in het geheel van factoren
niet erg belangrijk. Er is echter geen zekerheid dat de poli-
kliniek uiteindelijk juist gemeten is. In hoeverre de gevonden
resultaten via de regressie-analyse worden bevestigd, wordt in
dit hoofdstuk weergegeven.
Over de ernst van het ziektegeval en de noodzaak hiervoor een
factor op te nemen, is tot dusver niet gerept. Hiermee zou men

1 Anders dan Feldstein (1967) vonden wij dat een benadering van de specia-
lismenverdeling (zie ook Wiebenga, 1973) door enkele variabelen voor de
kostenproblematiek voldoende is.
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in beginsel rekening kunnen houden door te kijken naar het
aantal 'zware' operaties per 100 opnamen (zie paragraaf
III.4.3). Deze index voor de complexiteit van het chirurgi-
sche pationtenbestand zou een indicatie kunnen zijn voor de
moeilijkheidsgraad  van het gehele patiiintenbestand. Deze varia-
bele, die niet in het basismodel is opgenomen, krijgt nadere
aandacht in paragraaf VII.2.7.
Op deze wijze wordt zoveel mogelijk het gevaar ontweken dat
door een benadering via de specialismen of diagnosen de ernst
van de ziekten en ook de kwaliteitsaspecten van de behande-
ling onvoldoende tot hun recht komen (Groot, 1972, blz. 20;
zie ook Van der Meyden, 1968; Gurfield and Clayton, 1969).

In de regressie-analyse worden als functievariabelen be-
trokken: de binnen de inwendige geneeskunde en chirurgie op-
tredende specialisatie (VII.2.2), het percentage KNO-pationten
(VII.2.3), de opleidingsfunctie (VII.2.4), de polikliniek
(VII.2.5) en de faciliteiten (VII.2.6). De invloeden op de
kosten en personeelsbezetting worden in de vermelde paragrafen
behandeld. De invloed  van de (gecorrigeerde) verpleegduur wordt
besproken in hoofdstuk VIII, waarin de capaciteitsbenutting
en de effecten ervan op de kosten worden geanalyseerd.
Verschillende resultaten kunnen worden verkregen al naar ge-
lang men de totale kosten, de kosten per opname, de kosten
per verpleegdag of de personeelsbezetting per 100 bedden be-
schouwt. De geschatte kosteninvloeden worden in deze studie
ook grafisch weergegeven, waarbij gemakshalve tevens het
relevante deel van de kostenmodellen uit paragraaf VI.2 wordt
geresumeerd (partiole modellen) . In tabellen wordt het geschatte
verloop van de kosten aangegeven bi j veranderingen in 6&n van de
ziekenhuisfunctievariabelen, aannemende dat het ziekenhuis met
een gemiddelde waarde voor de variabelen ook de gemiddelde kosten
heeft ('gemiddeld' ziekenhuis).

VII.2.2  Invloed van de despecialisatiegraad op de kosten en
de personeelsbezetting per 100 bedden

De despecialisatiegraad (Dsgr) wordt als variabele zo gedefi-
nieerd dat bij een hogere specialisatie in het ziekenhuis een
lagere despecialisatiegraad hoort. Zoals in paragraaf V.6.2
werd opgemerkt bestaat de despecialisatiegraad uit een 'inwen-
dige' en een 'chirurgische' component. Uit de analyse blijkt
dat een integratie van beide componenten tot 66n variabele
niet tot informatieverlies leidt (zie appendix VII.D). De
despecialisatiegraad loopt van 100 tot 45. Dit wil zeggen dat
wanneer de despecialisatiegraad in een bepaald ziekenhuis 100
is voor het blok inwendige geneeskunde en chirurgie, alleen
pationten worden opgenomen in de basisspecialismen inwendige
geneeskunde en chirurgie. Er is dan geen enkele specialisatie
aanwezig. In dergelijke ziekenhuizen blijken geen andere spe-
cialisten werkzaam te zi jn dan internisten en chirurgen, meestal
in enkelvoudige bezetting. Om een indruk te geven van de in de
praktijk voorkomende waarden van de despecialisatiegraad,
wordt in tabel VII.1 de frequentieverdeling ervan weergegeven.
Er zijn dus 17 ziekenhuizen zonder enige specialisatie (Dsgr=
100) en 16 ziekenhuizen met een sterke specialisatie (Dsgr<65).
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Tabel VII.1 Frequentieverdeling despecialisatiegraad

despecialisatiegraad aantal ziekenhuizen percentage

=100                         17                           16
95 - <100                         19                           17
90 - < 95                         10                           9
85 - < 90                         10                           9
80 - < 85                         10                           9
75 - < 80                       8                        7
70 - < 75                         10                           9
65 - < 70                         10                           9

< 65                        16                         15

totaal 110 100

We kunnen de partidle kostencurve grafisch weergeven, rekening
houdend met de boven aangegeven range van de despecialisatie-
graad. In figuur VII.1 is op de horizontale as de despeciali-
satiegraad (Dsgr) weergegeven. Hierbij moet bedacht worden dat
er een toenemende specialisatie optreedt van rechts naar links
op de X-as gaande. Op de verticale as zijn de geschatte ver-
wachte kosten per opname weergegeven. Niet zozeer de absolute
hoogte van de kosten per opname bij een bepaalde Dsgr is hier-
bij van betekenis,  als  wel het verloop  van de kosten per opname
bij een bepaalde verandering in de Dsgr. Bij de weergave van
een partidle curve moeten zowel voor de constante term als de
andere (niet-beschouwde) verklarende variabelen bepaalde waar-
den worden ingevuld. Dit wordt aangeduid met de term C die in
het vervolg bij alle figuren steeds voor het gemiddelde zie-
kenhuis wordt uitgerekend. Deling van de geschatte coofficient
door de bi jbehorende standaardafwijking levert t-waarden op van
1,5 voor de lineaire term en 1,6 voor de kwadratische term van
Dsgr.  Volgens de (eenzi jdige) t-toets op de lineaire term is er
met een betrouwbaarheid van meer dan 80% sprake van een kosten-
verhogende invloed van de specialisatie. Op de kwadratische
term moeten we een tweezijdige toets toepassen, omdat hier in
tegenstelling met de lineaire term geen duidelijke hypothese
gesteld is.
Zoals uit de grafiek blijkt, is er sprake van een U-vormige
curve. Deze geeft een betere aanpassing dan een lineaire ver-
gelijking. Dit betekent dat uitgaande van Dsgr = 100 bij een
toenemende specialisatie de gemiddelde kosten per opname in
eerste instantie dalen en daarna toenemen. De toename wordt
steeds sterker. We kunnen het minimum van deze gemiddelde kos-
tencurve eenvoudig berekenen door de kostenvergelijking te
differentioren en gelijk aan nul te stellen. Het minimum wordt
bereikt als Dsgr = 86,3%. De minder gespecialiseerde zieken-
huizen (dat wil zeggen Dsgr > 86) blijken op een minder effi-
ciBnte wijze gebruik te kunnen maken van het aanwezige basis-
pakket.  Bij een zekere vorm van specialisatie  (tot Dsgr = 86)
wordt dit basispakket steeds beter gebruikt, doch bij verder-
gaande specialisatie worden de minderkosten van dit betere
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gebruik overtroffen door de meerkosten van de steeds ingewik-
kelder en kostbaarder behandeling van de pationten.

Fig. VII.1 t/rn 3 Partiale curven van de 9-variabelen m.b.t. de despecialisatiegraad Wagr)
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Het verloop van de kosten per opname bij veranderingen in de
despecialisatiegraad kan ook in tabelvorm worden gepresenteerd
(tabel VII.2). Het verschil tussen een Dsgr van 82,88 en 100
veroorzaakt naar schatting een verschil in kosten per opname
van  f  34,20.  Maar het verschil tussen  Dsgr = 100  en  Dsgr = 86,3
leidt tot een verschil van f36,53 per opname. Het grootste
verschil in kosten per opname vindt men bij vergelijking van
Dsgr = 86,3 met Dsgr = 45. Dit geeft een verschil in kosten per
opname van f 335,01. Dit verschil is het maximale geschatte
effect in de kosten per opname ten gevolge van een (maximale)
wijziging in de despecialisatiegraad en komt neer op 21% van
de laagst verwachte kosten per opname.

Tabel  VII. 2 Geschat verloop kosten en personeelsbezetting bi j veranderingen
in de despecialisatiegraad, uitgaande van het gemiddelde zie-
kenhuis (Dsgr=82,88)

gemiddelde kosten gemiddelde kosten personeelsbezetting
per opname per verpleegdag per 100 bedden

in % t.o.v. in % t.o.v. in aan- in % t.o.v.Dsgr irl f in f
gem.ziekenh. gem.ziekenh. tallen  gem.ziekenh.

100 1632,80 2,1 98,70 1,5 132,26 1,7
95 1610,93 0,8 97,68 0,4 130,57 0,4
90 1598,87 0,0 97,15 -0,1 129,75     -0,3
86,3 1596,27 -0,2 97,08 -0,2 129,67     -0,3
82,88 1598,60 0,0 97,26 0,0 130,11 0,0
70 1648,61 3,1 100,02 2,8 135,29 4,0
60 1732,28 8,4 104,46 7,4 143,34 10,2
50 1855,15 16,0 110,88 14,0 155,91 19,8
45 1931,28 20,8 114,83 18,1 162,02 24,5
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In dit verband moet een opmerking van statistische aard gemaakt
worden. De gemaakte berekeningen hebben geen deterministisch
karakter, maar berusten op schatters met een zekere spreiding.
De vraag is nu hoe groot de statistische betrouwbaarheid van
de geschatte curve is. Een belangrijk punt hierbij is, of het
minimum van de Dsgr-curve binnen de relevante range ligt. Om
dit te toetsen zijn twee equivalente procedures mogelijk. We
kunnen een betrouwbaarheidsinterval voor het minimum van de
kromme opstellen en kijken of het punt Dsgr=100 hierin ligt.
Ook kunnen we de nulhypothese dat het minimum 2 100% toetsen.
Zij de geschatte curve: A.Dsgr(Dsgr-v)+6.Dsgr, waar v zodanig
gekozen is dat correlatie (8,6)=0 (zie paragraaf VI.2). Merk
op dat v alleen van de matrix X afhangt en niet van de gerea-liseerde storingstermen.  Zij de geschatte varianties van  & en 6,
GA respectievelijk 66. Het minimum van de werkelijke curve

b-va(aannemende dat a>0) wordt bereikt bij:  Dsgr =  - -iF.  Wij
b-vatoetsen nu de nulhypothese:  - -28  2 100 tegen de alternatieve

hypothese:  -  hip < 100.  Dat wil zeggen de nulhypothese
2a.100+b-va 5 0 tegen de alternatieve hypothese 2a.100+b-va >0.
Nu wordt 2a.100+b-va zuiver geschat door 24.100+6-vA met een
geschatte variantie  (2.100-v) 26&  +  66. Een geschikte toetsings-

6+(200-v)Agrootheid is derhalve:   t' = ; grote positieve
/86+( 200-v)261

waarden hiervan duiden er op dat het minimum links van 100%
ligt. Als het minimum bij 100% ligt, heeft t' een Student
t-verdeling met m-p vrijheidsgraden  (m = aantal waarnemingen
en p = aantal coofficienten inclusief de constante term) .  Na
invulling voor de kosten per opname krijgen we: t'=0,86. Dit
betekent,  dat  bij een betrouwbaarheid van  90%, de hypothese dat
het minimum bereikt wordt bij Dsgr 2 100, niet kan warden ver-
worpen. Met andere woorden, wij kunnen geen grote waarde  aan
dit absolute minimum hechten.

Een andere mogelijkheid om de loop van de curve te toetsen
is na te gaan hoe de residuen van de ziekenhuizen bij de di-
verse niveaus van Dsgr liggen. Als het effect van Dsgr op bij-
voorbeeld de kosten per opname goed is gespecificeerd en ge-
schat,  moet het aantal positieve en negatieve residuen ongeveer
gelijk zijn. In tabel VII.3 worden behalve deze residuen ook
de indices gegeven, die per niveau van de despecialisatiegraad
ongeveer gelijk aan &&n moeten zijn voor een goede aanpassing
van de curve. Eenvoudshalve worden in de tabel ook de resul-
taten voor de kosten per verpleegdag en de personeelsbezetting
per 100 bedden opgenomen.
In totaal zijn er in het kosten-per-opname-model ongeveer
evenveel negatieve als positieve residuen. Doch het gaat vooral
om de verdeling bij de diverse klassen van Dsgr. Bij een
Dsgr > 86 zijn er 29 positieve en 25 negatieve residuen; er
zijn 2 ziekenhuizen met een Dsgr tussen 85 en 86 die een nega-
tief residu hebben. Dit duidt erop dat de aanpassing van de
Dsgr-curve (oplopend na Dsgr = 86)  vrij goed is. Dit blijkt ook
als we rekening houden met de grootte van de residuen. Uit de
KOI volgt dat de gemiddelde KOI van deze ziekenhuizen 1,01 is.
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Tabel  VII. 3 Indices en residuen  van de gemiddelde kosten en de personeels-
bezetting bij diverse niveaus van de despecialisatiegraad

kosten per personeelsbezettingkosten per opname
verpleegdag per 100 bedden

Dsgr gem.K6I residuen gem.KBI residuen gem.TPI residuen
+       -                 +       -                 +       -

=100 0,98     8      9     0,98     6     11     1,00    10      7
95 - <100 1,01           1 1                8             1,0 0             8             1 1 1,0 0 9     10
90 - < 95 1,03     4      6     1,04     5      5     0,98     4      6
85 - < 90 1,02     6      4     1,01     5      5     1,02     5      5
80 - < 85 0,96     2      8     0,97     4      6     0,99     4      6
75 - < 80 1,03     5      3     1,03     6      2     1,02     5      3
70 - < 75 1,05     6      4     1,05     6      4     1,04     7      3
65 - < 70 0,95     4      6     0,95     4      6     0,98     4      6

< 65 0,99     5     11     0,99     5     11     0,99     7      9

1,00    51 59 1,00 49     61 1,00 55     55

Tot  nu toe  zijn wij ingegaan op de partiole curve van de kosten
per opname. Achtereenvolgens worden nu de partiole curven van
de kosten per verpleegdag, van de totale kosten en van de per-
soneelsbezetting per 100 bedden behandeld.
Ook voor de kosten per verpleegdag wordt een U-vormig verloop
met betrekking tot de despecialisatiegraad gevonden. Als de
specialisatie toeneemt, zullen de kosten per verpleegdag in
eerste instantie in geringe mate afnemen en daarna steeds ster-
ker toenemen. Het kwadratisch verband is statistisch niet sterk
significant, maar geeft wel een betere aanpassing dan een li-
neaire relatie. Het verloop van de partiole kwadratische curve
is in figuur VII.2 grafisch weergegeven. Het minimum van de
zwak U-vormige curve wordt bereikt bij een despecialisatie-
graad van 87,2%. De ligging van dit minimum is echter niet erg
betrouwbaar door de relatief grote standaardafwijking van de
kwadratische term. Voor de toetsingsgrootheid t' vinden we hier
een waarde van 0,68. De geschatte verschillen in de kosten per
verpleegdag zijn  bij geringe specialisatie echter klein. Het
verschil in kosten per verpleegdag bij Dsgr = 100 en Dsgr = 90
is f 1,55. Dit is 1,6% van de gemiddelde kosten per verpleeg-
dag, terwijl bijvoorbeeld het kostenverschil tussen Dsgr = 60
en Dsgr = 50 f 6,42 per verpleegdag oftewel + 7% van de gemid-
delde kosten bedraagt (tabel VII.2). Het verschil bij een Dsgr
van 82,88 en 45 is 18,1% van die gemiddelde kosten.

In het totale kostenmodel (zie paragraaf VI.2) blijkt de
despecialisatiegraad geen significante invloed uit te oefenen.
Noch voor de lineaire term noch voor de kwadratische term
worden significante coofficienten gevonden. Voor de totale
kosten van een ziekenhuis maakt het dus weinig uit of er meer
of minder opnamen in de deelspecialismen van de inwendige ge-
neeskunde en chirurgie voorkomen, gegeven een bepaalde omvang,
infrastructuur en dergelijke van het ziekenhuis (ceteris pari-
bus-clausule) . Daarom is ook geen partiole curve voor de totale
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kosten qetekend.
Voor de totale personeelsbezetting per 100 bedden daaren-

tegen worden sterk significante coofficienten gevonden (zie
paragraaf VI.2). Toepassing van de F-toets op het gezamenlijke
kwadratische en lineaire effect, leidt tot de uitspraak dat er
met een betrouwbaarheid van 97,5% sprake is van een van nul
afwijkende invloed. Dit impliceert dat de in figuur VII.3
weergegeven curve goed is en zich dus tussen vrij beperkte
marges bevindt. Deze curve heeft een U-vormig verloop. De be-
rekende t'-waarde van 1,07 en de in tabel VII.3 gegeven indi-
ccs en verdeling van de residuen bij verschillende niveaus van
de despecialisatiegraad zijn hiermee in overeenstemming. Na
differentiatie kan worden berekend dat het minimum van deze
curve ligt bij 87,9%. Dit minimum is redelijk betrouwbaar. Als
de Dsgr hierboven ligt (dat wil zeggen minder specialisatie),
dan neemt derhalve de personeelsbezetting per 100 bedden enigs-
zins toe en als de Dsgr hieronder ligt (dat wil zeggen steeds
meer specialisatie),dan neemt de personeelsbezetting per 100
bedden steeds sterker toe. Als men de loop van de curve van de
personeelsbezetting per 100 bedden bekijkt, kunnen we zien dat
binnen het beleid van het COZ met betrekking tot de personeels-
bezetting een flexibiliteit ten aanzien van de despecialisatie-
graad impliciet is ingebouwd. Wijzigingen in de despecialisa-
tiegraad - binnen de relevante range uiteraard - kunnen cen
maximaa] verschil in de personeelsbezetting per 100 1,edden ver-
oorzaken van 32,35 (=31,91 (Dsgr=45) + 0,44 (Dsgr=87,9)) per-
soneelsleden  per 100 bedden.  Dit  is  25% van de laaqst verwachte
personeelsbezetting per 100 bedden. Ook kunnen we uit tabel
VII.2 nog eens zien dat de toename in de personeelsbezetting
per 100 bedden steeds sterker wordt als de specialisatie groter
wordt. Zoals voor de kostencurve geldt ook voor de personeels-
bezetting dat bij een despecialisatiegraad van boven 88% het
personeel minder goed kan worden ingezet, hetgeen blijkt uit
het feit dat enerzijds de specialisatie afneemt en anderzijds
de personeelsbezetting per 100 bedden toeneemt.

Vergelijking van de diverse partiole curven met
betrekking tot de despecialisatiegraad

Bij een drietal curven kregen we een U-vormig verloop, zij het
dat bij de kosten per verpleegdag de significantieniveaus van
de Dsgr-coofficienten lager zijn. De despecialisatiegraad
heeft geen significante invloed op de totale kosten.
Ter nadere toelichting wordt het model in herinnering geroepen
waarin de kosten exclusief afschrijvingen en rente zijn mee-
genomen (zie tabel VI.12). Daarin krijgen we zcwel voor de
kosten per opname als voor die per verpleegdag een significan-
ter  beeld. Dit duidt  erop dat de afschrijvingen en rente minder
goed volgens de Dsgr-curve verlopen dan de salarissen en soci-
ale kosten en dergelijke. Het partiole model voor de totale
kosten (exclusief afschrijvingen en rente) geeft wel signifi-
cantere resultaten dan aanvankelijk het geval was, maar nog
steeds slechtere dan die van het model voor de kosten per
opname, de kosten per verpleegdag en de personeelsbezetting
per 100 bedden.
Voor de kosten exclusief afschrijvingen en rente zijn de par-
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tiole curven weer U-vormig met een minimum bij een Dsgr van
80 A 85%. De betrouwbaarheid van dit minimum is hoger wegens
de hogere significanties. Het minimum ligt dus met een grotere
kans binnen de range van de voorkomende Dsgr's. Dit blijkt ook
uit een berekening van de toetsingsgrootheden t'. Voor de kos-
ten per opname vinden  we  t'  = 1,70  en  voor de kosten  per  ver-
pleegdag t' =1,1 3.W e  zien  dat de toetsingsgrootheden aanzien-
lijk toenemen. Bij de kosten per opname kan de hypothese dat
het minimum van de parti le kostencurve rechts van Dsgr = 100
ligt met een onbetrouwbaarheid van 5% worden verworpen. Ten
aanzien van de kosten per verpleegdag kan deze uitspraak ge-
daan worden met een onbetrouwbaarheid van iets meer dan 10%.
Uitgaande van de kosten per opname inclusief afschrijvingen en
rente, vonden  we een minimum  bij  Dsgr = 86%,  voor de kosten  per
verpleegdag bij circa 87%. Voor de personeelsbezetting per
100 bedden lag dit minimum bij circa 88%. Al deze minima van
Dsgr-curven liggen dus dicht bij elkaar.

De algemene conclusie luidt dat de despecialisatiegraad
een niet onbelangrijke kostenfactor is, behalve voor de totale
kosten. Uit het onderzoek komen sterke aanwijzingen naar voren
dat er niet simpel sprake is van een continu stijgend verloop.
Bij  een zeer geringe  mate van specialisatie (lage despecialisa-
tiegraad) nemen bij een verdergaande specialisatie aanvanke-
lijk de kosten en de personeelsbezetting af, terwijl daaren-
tegen na een bepaald niveau de gemiddelde kosten en de perso-
neelsbezetting per 100 bedden steeds sterker toenemen. Specia-
lisatie in een ziekenhuis werkt vooral in op de personeels-
bezetting.

Ter vergelijking van de invloeden van de despecialisatie-
graad op de verschillende te verklaren variabelen, kunnen we
de elasticiteit hanteren. Dit betekent dat uitgaande van bij-
voorbeeld het gemiddelde ziekenhuis berekend wordt wat de pro-
centuele verandering is in de kosten respectievelijk perso-
neelsbezetting per 100 bedden bij een procentuele verandering

DK Dsgr .in de despecialisatiegraad van 1% (in formule :  K ' 3Dsgr ' '
In tabel VII.4 zijn de elasticiteiten gegeven voor de kosten
per opname, de kosten per verpleegdag en de personeelsbezet-
ting per 100 bedden.

Tabel VII.4  De elasticiteit met betrekking tot de despecialisatiegraad
in het gemiddelde ziekenhuis

elasticiteit m.b.t. de standaard-
te verklaren variabele

despecialisatiegraad afwijking (C)

kosten per opname -0,07 (0,14)

kosten per verpleegdag -0,07 (0,14)
totale kosten                                 -                  -
personeelsbezetting per 100 bedden -0,12 (0,11)

De elasticiteit van de personeelsbezetting per 100 bedden is
-0,12. Een stijging van de specialisatie met 1% doet dus de
personeelsbezetting per 100 bedden met 0,12% toenemen. De be-
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rekende elasticiteiten behoeven uiteraard niet aan elkaar ge-
lijk te zijn, omdat verschillende invloeden in verschillende
modelspecificaties worden geschat. De invloed van de despcia-
lisatiegraad op de totale kosten was niet significant. Daarom
is deze elasticiteit niet weergegeven. Enkele verklarende va-
riabelen (aantal bedden, faciliteiten) beheersen in overwegende
mate het totale kostenbeeld ('opslokkers'). voor een indruk
van de kosteninvloeden van de despecialisatiegraad bieden naar
onze mening de gemiddelde kosten een goed uitgangspunt (zie
ook paragraaf II.4). Men moet overigens bij deze relatief wat
lage elasticiteiten bedenken dat deze berekend worden op het
gemiddelde, waar de loop van de partiole curven het meest vlak
is.  De  minima  van de curven liggen slechts iets boven de gemid-
delde despecialisatiegraad. De elasticiteit, dat wil zeggen de
gevoeligheid van de gemiddelde kosten respectievelijk de per-
soneelsbezetting voor een verandering in de despecialisatie-
graad, wordt echter groter en ook significanter als we verder
van de gemiddelde despecialisatiegraad afwijken. Bij een
Dsgr = 50 wordt bijvoorbeeld voor de kosten per opname een
elasticiteit gevonden van -0,38 met een geschatte standaard-
afwijking van 0,23; in het gemiddelde ziekenhuis met een
Dsgr=82,88 was deze -0,07 met een standaardafwijking van 0,14.

VII.2.3 Invloed van het percentage opgenomen KNO-pationten op
de kosten en de personeelsbezetting per 100 bedden

Op de kosten per opname oefent het percentage KNO-pationten
een statistisch zeer sterk significante invloed uit (zie para-
graaf VI.2). Het teken van de geschatte coofficient is nega-
tief. Als het percentage KNO-pationten met 1% toeneemt, nemen
de kosten per opname af met ongeveer f 18,13 onder de ceteris
paribus-veronderstelling. De veranderingen in de kosten per
opname ten gevolge van veranderingen in het percentage KNO
geven geen aanwijzingen voor de absolute, maar voor de rela-
tieve kosten per opname van de KNO. Omdat een hoger percentage
opnamen voor een bepaald specialisme noodzakelijkerwijze een
lager percentage voor een ander specialisme betekent, dient
men de kostenveranderingen namelijk te interpreteren ten op-
zichte van de specialismen die in dit geval relatief minder
voorkomen.
De relevante range van het percentage KNO in de beschouwde
ziekenhuizen loopt globaal van 2% tot 30% met een maximaal
hierdoor optredend kostenverschil van f 507,72.1 In ons basis-
model is uitgegaan van een proportionele invloed van het per-
centage KNO op de kosten per opname. Ook is getoetst in hoe-
verre er sprake is van een niet proportionele (kwadratische)
invloed. Dit bleek geen significante resultaten op te leveren
en daarom wordt het hier verder buiten beschouwing gelaten.
Het verloop van de kosten per opname bij veranderingen in het
percentage KNO-pationten is in tabel VII.5 weergegeven voor

1 Er is 66n ziekenhuis waarvan 39,4% der patianten wordt opgenomen voor het

specialisme KNO.
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het gemiddelde ziekenhuis. Uit dit verloop blijkt het belang
van het percentage KNO-pationten.  Ook kan dit nog eens geIllus-
treerd worden aan de hand van de geschatte elasticiteit in het
gemiddelde ziekenhuis. Deze is gelijk aan -0,16 (met een
standaardafwijking van 0,03), met andere woorden, als het per-
centage KNO in het gemiddelde ziekenhuis met 1% toeneemt,
nemen de kosten per opname met 0,16% af.

Tabel VII.5  Geschat verloop van de kosten per opname bij veranderingen in
het percentage KNO-patiinten, uitgaande van het gemiddelde
ziekenhuis (% KNO = 14,27)

% KNO kosten per opname toename
toename in%v.d. gem.
kosten per opname

5 1.766,69 + 168,09 + 10,5
10 1.676,03 + 77,43 +  4,8
15 1.585,36 - 13,24 -  0,8
20 1.494,70 - 103,90 -  6,5
25 1.404,03 - 194,57 - 12,2
30 1.313,37 - 285,23 - 17,8

Een belangrijke vraag  is,  wat een verandering  in het percentage
KNO-pationten nu eigenlijk betekent. Enerzijds houdt het in
dat een ander type patidnten wordt behandeld. Er worden bij
een toename van het percentage KNO-pationten, zoals we zagen,
relatief minder pationten behandeld in het totale blok inwen-
dige geneeskunde (en chirurgie). Belangrijk is dat de ver-
houdingen binnen het blok inwendige geneeskunde respectievelijk
chirurgie hiermee niet of nauwelijks samenhangen. Dus de de-
specialisatiegraad heeft slechts een gering verband met de
KNO-factor (zie hoofdstuk V). Een groter percentage KNO-pa-
tionten en een kleiner percentage inwendige geneeskunde-pa-
tionten heeft tot gevolg dat een andere type verpleegdag ge-
maakt wordt. Er worden bepaalde produkties van de nevenafde-
lingen gevraagd, die verschillend zullen zijn voor behandeling
van de diverse categorieon van pationten. Dit kan uiteraard
kostenconsequenties hebben in termen van kosten per verpleeg-
dag. Anderzijds is het zo dat de totale verpleegduur vooral
door het percentage KNO-pationten sterk wordt beinvloed. In de
boven weergegeven kosteneffecten van het percentage KNO-pa-
tionten zijn beide elementen opgenomen. We komen in hoofdstuk
VIII hierop terug, wanneer de kosteneffecten van de verpleeg-
duur worden behandeld. Ook wordt daar aangegeven wat er met de
KNO-coofficient gebeurt als de werkelijke in plaats van de ge-
corrigeerde verpleegduur in het model wordt opgenomen.

Bij de beantwoording van de vraag welk effect het belang-
rijkst is,kan (ook) een berekening van het effect op de kosten
per verpleegdag ons behulpzaam zijn. Dit blijkt relatief vrij
gering te zijn (zie paragraaf VI. 2) . Deze bevinding is in overeen-
stemming met de vooranalyse waar eveneens slechts een gering ver-
band is gesignaleerd tussen het percentage KNO-pationten en de kos-
ten per verpleegdag. Daarentegen werd een sterk effect gesigna-
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leerd op de kosten per opname, hetgeen samenhangt met het grote
verpleegduureffect van het percentage KNO-pationten. Uitgaande
van het gemiddelde percentage KNO-pationten van 14,27 en van
gemiddelde kosten per verpleegdag van f 97,26 is de elastici-
teit -0,03 (standaardafwijking: 0,03). Bij een toename van het
percentage KNO met 1% nemen de gemiddelde kosten per verpleeg-
dag derhalve af met f 0,03, dit is 0,03% van de gemiddelde
kosten per verpleegdag; een relatief geringe invloed dus.

Voor de totale ziekenhuiskosten is eveneens een kosten-
daling te bespeuren bij een toename van het percentage KNO-
pationten. Gelet op de t-waarde is de invloed ook hier statis-
tisch gezien in geringe mate significant te noemen. De elasti-
citeit van de totale kosten met betrekking tot het percentage
KNO-patiJnten kan voor het gemiddelde ziekenhuis becijferd
worden op -0,02 (standaardafwijking: 0,02).
Ook op de personeelsbezetting is slechts een statistisch
gering significante invloed van het percentage KNO-pationten
werkzaam. Dit wordt niet beter door kwadratische verbanden te
schatten. De geschatte elasticiteit van de personeelsbezetting
per 100 bedden met betrekking tot het percentage KNO-pationten
is -0,03 (standaardafwijking: 0,03).
Het percentage KNO-pationten oefent op de onderscheiden kos-
tenvariabelen en personeelsbezetting invloed uit, die echter
alleen voor de kosten per opname kwantitatief van grote bete-
kenis is. De elasticiteit in het gemiddelde ziekenhuis van de
gemiddelde kosten per opname is ongeveer 5 x zo hoog als die
van de gemiddelde kosten per verpleegdag, de gemiddelde totale
kosten en de gemiddelde personeelsbezetting per 100 bedden.

In het voorgaande werd bij de berekening van de effecten
van het percentage KNO-pationten onder meer van een constante
bezettingsgraad uitgegaan (ceteris paribus-clausule). Is deze
veronderstelling echter reoel? In beginsel zijn er verschil-
lende mogelijkheden. Bij een verandering van het percentage
KNO-patibnten moet noodzakelijkerwijze ook het percentage
niet-KNO-pationten (vooral pationten inwendige geneeskunde)
veranderen. Dit heeft in elk geval invloed op de werkelijke
verpleegduur. Als het totaal aantal opnamen in het ziekenhuis
hetzelfde blijft, zal hierdoor ook de bezettingsgraad verande-
ren. Als daarentegen het totaal aantal opnamen toeneemt, kan
de bezettingsgraad (nagenoeg) constant blijven. Het kan ook
zijn dat een combinatie optreedt van zowel een hoger aantal
opnamen als een iets lagere bezettingsgraad. Uit de factor-
analyse (tabel V.A.11) kwam nu naar voren dat een verandering
van het percentage KNO-pationten de bezettingsgraad  niet, maar
de verpleegduur wel beInvloedt, waardoor ook de doorstroming
zich wijzigt. Dit betekent dus dat het aantal opnamen varieert
en de bezettingsgraad niet of niet sterk.

Tot slot wordt nog een opmerking gemaakt over de relatie
met de leeftijdsopbouw van de pationten. De leeftijdsopbouw is
niet in het basismodel betrokken, omdat dit gegeven slechts
voor 60 ziekenhuizen bekend was. Toch is er wel iets van te
zeggen. De enkelvoudige correlatiecoofficient tussen het per-
centage KNO-pationten en het percentage 65+-pationten is -0,49.
Voor de beschouwde 60 ziekenhuizen is er dus een negatieve
correlatie. Dit is ook logisch, aangezien de KNO-pationten
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voor het grootste deel (97,5%) jonger dan 65 jaar zijn. Een
deel van de variantie in de leeftijdsopbouw wordt derhalve
impliciet toch meegenomen. Er is opk een model geschat waarin
naast het percentage KNO-pati8nten ook het percentage 65+ is
opgenomen. Deze variabele, die het 'verkeerde' teken had, bleek
voor geen van de te verklaren variabelen een significante in-
vloed te hebben.
De geschatte coofficienten, ook die van het percentage KNO-
pationten en van de gecorrigeerde verpleegduur, zijn praktisch
hetzelfde als die van het model toegepast op dezelfde (SMR)
ziekenhuizen maar zonder het percentage 65+. Daarom wordt dit
model hier niet opgenomen. Verwezen wordt naar het SMR-model
in appendix VII.A.
Deze resultaten stemmen overeen met hetgeen op grond van een
andere modelspecificatie werd gevonden, waarin naast deze
leeftijdsvariabele enkele algemene pationtenkenmerken waren
opgenomen (zie appendix VII.C).

VII.2.4 Invloed van de opleidingsfunctie op de kosten en de
personeelsbezetting per 100 bedden

Een belangrijk aspect is de functie die een ziekenhuis kan
hebben op het gebied van opleidingen. We kunnen onder andere
de volgende typen van opleidingen onderscheiden:
a. opleiding tot specialist
b. opleiding co-assistent
c. opleiding ziekenverzorgende
d. opleiding verpleegkundige A
e. opleiding verpleegkundige B (psychiatrische verpleging)
f. opleiding diverse paramedische beroepen en bepaalde speci-

fieke 'aantekeningen'.
Ten aanzien van de opleiding tot verpleegkundige A en B kan
worden opgemerkt, dat deze Of in bijna alle ziekenhuizen voor-
komen (opleiding A) 6f in bijna geen enkel ziekenhuis (oplei-
ding B). Op deze twee variabelen is dus vrijwel geen variatie
en het heeft weinig zin deze in onze analyse op te nemen. De
diverse opleidingen genoemd onder f bestaan uit een veelheid
van typen. Het zou veel variabelen vergen om deze allen in de
analyse op te nemen. Bovendien worden er geen belangrijke kos-
teninvloeden van verwacht. Daarom laten we deze ook buiten be-
beschouwing. Wel is het mogelijk om achteraf te bezien of er
met de niet verklaarde variantiegedeelten nog samenhang is.
Anders  ligt  het  bij  de drie eerstgenoemde typen van opleidingen.
Edn of meer specialistenopleidingen komen voor in 30% van de
in onze steekproef opgenomen ziekenhuizen. Voor de opleiding
co-assistent en opleiding tot ziekenverzorgende is dit 45%
respectievelijk 30%. Deze typen van opleidingen zijn als dummy-
variabelen in de analyse betrokken zonder te letten op bijvoor-
beeld het specialisme waarin opgeleid wordt.

De opleiding tot specialist blijkt de belangrijkste varia-
bele met betrekking tot de kosten en de personeelsbezetting
per 100 bedden te zijn. Op alle te verklaren variabelen is er
sprake van een significante invloed (zie paragraaf VI.2). De
coofficient voor de kosten per opname is 207,29, dat wil zeg-
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gen  dat de kosten per opname in een ziekenhuis ongeveer   f   200,-
hoger zijn wanneer het 65n of meer specialistenopleidingen
heeft, dan wanneer dat niet het geval is en de andere variabe-
len hetzelfde zijn.
Voor de kosten per verpleegdag is een invloed te berekenen van
ongeveer f 13,- per verpleegdag en voor de totale kosten van
ongeveer f 1,7 miljoen. Ook de personeelsbezetting per 100
bedden is in ziekenhuizen met opleidingen tot specialist hoger,
namelijk ruim 7 personeelsleden per 100 bedden.

Nader onderzoek naar de factoren die samenhangen met de op-
leiding tot specialist is gewenst om meer in detail te kunnen
nagaan hoe de kosten verbonden aan deze opleiding tot stand
komen. We hebben reeds gevonden dat op praktisch alle kosten-
soorten een kostenverhogende invloed uitgaat. Mogelijk kan men
in een meer micro-gericht onderzoek bezien of de verschillende
opleidingen voor verschillende specialismen andere kostenef-
fecten hebben. Een dergelijk onderzoek valt evenwel buiten de
opzet van onze studie. Wel is nagegaan of er nog een verband
zou kunnen zijn tussen de residuen en het aantal specialismen
waarvoor een opleiding aanwezig is. Voor het model met de kos-
ten per opname is dit in appendix VII.D (figuur VII.D.3) weer-
gegeven. Aanwijzingen voor het belang van het meenemen van het
aantal opleidingen om zodoende een hogere verklaring te krij-
gen, konden hieruit niet warden verkregen, noch voor de zieken-
huizen met slechts 65n opleiding noch voor die met meer oplei-
dingen. Tot slot wordt opgemerkt, dat door de wijze van ana-
lyse bij de schatting van de 'zuivere' invloed van de oplei-
ding tot specialist met een aantal variabelen, zoals de despe-
cialisatiegraad, de faciliteiten, het percentage KNO, de bed-
den en de doorstroming, rekening is gehouden.

De opleiding co-assistent heeft een veel geringere invloed
op de kosten en de personeelsbezetting per 100 bedden dan de
opleiding tot specialist. Niet alleen de coofficienten, maar
ook de significantieniveaus zijn veel lager. Daarom kan zelfs
aan de tekens van de geschatte coofficienten weinig waarde
worden toegekend. In het algemeen geldt, dat de opleiding co-
assistent geen significante kosteninvloed heeft. Soms wordt
het aantal op te leiden studenten van groter gewicht geacht
(Culyer e.a., 1976) dan de loutere aanwezigheid van een co-
assistentenopleiding (opleidingsstatus). Ook hier is verder
onderzoek gewenst; uit een door ons verricht residuenonderzoek
zijn overigens geen aanwijzingen gekomen voor een mogelijke
samenhang met het aantal co-assistentenopleidingen.

Met betrekking tot de opleiding voor ziekenverzorgende kan
geen statistisch significante invloed worden ontdekt. De nega-
tieve coBfficienten van de kostenvariabelen duiden op een ge-
ringe, niet significante, negatieve kosteninvloed, terwijl
voor de personeelsbezetting per 100 bedden een niet signifi-
cante, geringe positieve invloed wordt gesignaleerd. Dit zou
erop kunnen duiden dat men, als men een opleiding tot zieken-
verzorgende heeft, ook meer personeel heeft. Vanwege een re-
latief lager salarisniveau kunnen de kosten echter lager zijn.
Dit uit zich het sterkst op de totale kosten. In tabel VII.6
worden de resultaten met betrekking tot de opleidingen samen-
gevat.
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Tabel VII.6  Effecten van de opleidingsfunctie op de kosten en de perso-

neelsbezetting

kosten per personeels-kosten
aard opleiding verpleeg- totale kosten bezetting per

per opname
dag 100 bedden

specialist f 200,- f 13,- f 1.731.000,- 7,2
co-assistent niet sign. niet sign. niet sign. gering sign. (+)
ziekenverzorgende niet sign. niet sign. gering sign. (-) niet sign.

Een belangrijke vraag is of de opleidingsziekenhuizen niet z6
sterk van de niet-opleidingsziekenhuizen verschillen dat in
feite aan beide categorieon van ziekenhuizen een andere struc-
tuur ten grondslag ligt. De homogeniteit van de ziekenhuizen
is hiermee in het geding. In dit geval zouden afzonderlijke
analyses voor de opleidingsziekenhuizen en niet-opleidingszie-
kenhuizen op hun plaats zijn of &6n analyse met verschillende
coofficienten voor de opleidings- en niet-opleidingsziekenhui-
zen (interactieterm van de opleidingsvariabele met de andere
variabelen). Naar dit verschijnsel is een onderzoek ingesteld,
waarover in appendix VII.D uitvoerig verslag wordt gedaan. Dit
onderzoek wijst uit dat de opleidingsziekenhuizen weliswaar
andere waarden voor de verschillende kostenverklarende varia-
belen kunnen hebben dan de niet-opleidingsziekenhuizen, maar
dat hun structuur na rekening gehouden te hebben met het ken-
merk wel of geen opleiding geen andere is. Hiermee wordt de in
het onderzoek gevolgde benaderingswijze bevestigd.

VII.2.5 Invloed van de polikliniek op de kosten en de perso-
neelsbezetting per 100 bedden

In de vooranalyse (zie hoofdstuk V) is op diverse manieren de
polikliniekfunctie in de beschouwingen betrokken. De verkregen
resultaten waren vrij pover. Meting blijft een moeilijk pro-
bleem. Tenslotte is een voorkeur uitgesproken voor een benade-
ring via het poliklinisch aandeel in de totale opbrengsten van
de nevenafdelingen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de op-
brengsten van geneesmiddelen, andere medische middelen en on-
derzoeken door derden tot de klinische sector gerekend kunnen
worden. Ook wordt aangenomen dat de tarieven voor nevenverricht-
ingen voor elk ziekenhuis hetzelfde zijn. De honoraria voor spe-
cialisten worden slechts in geringe  mate via de nevenopbrengsten
gedeclareerd en we veronderstellen dat ook dit geen invloed heeft.
De polikliniekvariabele is in de regressiemodellen opgenomen
als verklarende variabele. Zoals uit de basismodellen in hoofd-
stuk VI.2 blijkt, heeft deze variabele geen significante in-
vloed op de kosten en de personeelsbezetting per 100 bedden.
Uit de modellen exclusief afschri jvingen en rente volgt echter
dat hier wel sprake  is van een significant effect op de kosten
(zie paragraaf VI.8). De polikliniekvariabele werkt dus in op
diverse kostensoorten. Een relatief toenemende poliklinische
functie leidt tot hogere salarissen en hogere sociale kosten
per opname (vooral door toename van paramedisch personeel) en
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tot lagere rentekosten per opname.
Onze modelconceptie laat niet toe te veronderstellen dat

bij een relatieve toename van de poliklinische functie het
klinische patijntenbestand zal afnemen. De ceteris paribus-
clausule maakt dat bij een gegeven ziekenhuisomvang, bezet-
tingsgraad, verpleegduur etc. een grotere poliklinische func-
tie duidt op meer verrichtingen voor poliklinische pationten
bij hetzelfde aantal klinische pationten. Globaal genomen
komt uit het voorgaande naar voren dat voor het totale kosten-
beeld, althans in 1971, een relatieve verzwaring van de poli-
klinische verrichtingen niet veel betekenis heeft (zie ook
paragraaf V.6.1). Is het dan uit kostenoogpunt niet zinvol te
streven naar een sterk poliklinisch gerichte functie? In maat-
schappelijke zin wellicht wel, daar hospitalisatie vaak met
vele nadelen gepaard gaat. Echter, de kosten die in dit qeval
buiten het ziekenhuis gemaakt worden, moeten ook in rekening
gebracht worden. Bovendien volgt eveneens uit ons onderzoek
dat de marginale kosten laag zijn (zie paragraaf VIII.3.3),
hetgeen betekent dat het opnemen van een extra pationt, of het
maken van een extra verpleegdag weinig kost.
Een antwoord op het gecompliceerde vraagstuk der mogelijke
substitutie van kliniek door polikliniek kan ons onderzoek dus
niet geven. Daarvoor is een diepgaande (interregionale)
studie nodig. Uit 66n van de overigens schaarse onderzoekingen
op dit gebied, namelijk dat van Davis and Russell (1972),
blijkt de poliklinische vraag niet alleen erg gevoelig te zijn
voor de prijs van de poliklinische, maar ook voor die van de
klinische dienstverlening. Een beschouwing over de gevallen
die in aanmerking komen voor substitutie van klinische door
poliklinische zorg vinden we bij Elnicki (1976). Naar zijn
oordeel laat een door hem verricht onderzoek duidelijk zien
dat een dergelijke substitutie noch op de korte noch op de
lange termijn zal leiden tot belangrijk lagere totale zieken-
huiskosten.

VII.2.6 Invloed van de faciliteiten op de kosten en perso-
neelsbezetting per 100 bedden

De laatste te behandelen variabele voor de ziekenhuisfunctie
is de variabele betreffende de faciliteiten, te meten door de
faciliteitenschaalindex. Op voorhand viel te verwachten, dat
de samenhang tussen de faciliteiten en het aantal bedden zeer
sterk zou zijn. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, z6
sterk dat er sprake is van multicollineariteit. Bij een toe-
nemend aantal bedden komen doorgatns meer faciliteiten voor en
hogere kosten. Daarom zijn niet alleen de variabelen betref-
fende faciliteiten en beddental afzonderlijk in hot regressie-
model opqenomen, maar ook een interactieterm van beide. Deze
interactieterm geeft aan hoe de gezamenlijke invloed verschilt
van de som van de twee afzonderlijke invloeden.
Als men een model zou schatten waarin alleen het aantal bedden
wordt opgenomen, maar niet de faciliteitenindex, dan zou in de
geschatte invloed van het aantal bedden ook een stuk van de
faciliteiteninvloed worden opgenomen door de grote samenhang
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tussen beddental en faciliteiten. Op deze wijze zou men een
vertekend beeld van de schaaleffecten krijgen (zie ook para-
graaf VII.3.4).
Hoewel de ziekenhuisomvang en faciliteiten sterk samenhangen,
willen we in dit hoofdstuk niettemin proberen de invloed van
het aantal bedden zoveel mogelijk te onderscheiden van die van
de faciliteiten. In deze paragraaf ligt de nadruk op een be-
handeling van de invloed(en) van de faciliteiten. Deze invloed
wordt bestudeerd bij een bepaald niveau van de beddenomvang.
Natuurlijk dient men de range van de faciliteitenindex die
bij dat bepaalde niveau van de beddenomvang hoort, in de gaten
te houden. Ditzelfde geldt ook voor de interpretatie van de
beddeninvloed, die in paragraaf VII.3 wordt behandeld.

De geschatte invloed van faciliteiten en aantal bedden op
kosten en personeelsbezetting per 100 bedden is te vinden in
paragraaf VI.2. Door de interactieterm is het resultaat minder
direct interpreteerbaar. In feite zijn de kosten en personeels-
bezetting voor elke in de praktijk voorkomende combinatie van
beddental en faciliteitenindex uit te rekenen. Gemakshalve
beperken wij ons bij de interpretatie tot een viertal voor-
beelden. Deze worden gekozen op basis van de indeling in func-
tiegroepen van ziekenhuizen (paragraaf V.7). De gemiddelde fa-
ciliteitenindex en het aantal ziekenhuizen is daar per functie-
groep aangegeven. Het verschil met tabel VII.7 is het gevolg
van een andere steekproefgrootte. Tevens is in tabel VII.7 het
gemiddeld aantal bedden gegeven.

Tabel VII.7  Gemiddeld aantal bedden en faciliteitenindex per functiegroep

gemiddeld gemiddelde aantal
functiegroep aantal bedden faciliteitenindex ziekenhuizen

I                160                     4                   18
II 260                     7                   39
III 360                     9                   41
IV 635                    15                   12

totaal 337 8,4 110

Uitgaande van het gemiddeld aantal bedden in een functiegroep
kunnen partidle kostencurven geconstrueerd worden met betrek-
king tot de faciliteitenindex. De functiegroepen worden dan
niet als zodanig in de regressie-analyse betrokken,maar dienen
om relevante doorsnijdingen te maken.
Voor de totale kosten kunnen we op deze wijze de volgende vier
partiole curven opstellen voor de ziekenhuizen met een omvang
die overeenstemt met de onderscheiden vier functiegroepen:
I.  Totale kosten (x10-4) = 4,32 Fac2 - 19,57 Fac + C'

(2,11) (20,12)
II. Totale kosten (x10-4) = 4,32 Fac2 - 36,99 Fac + C"

(2,11) (29,26)
III. Totale kosten (x10-4) = 4,32 Fac 2 - 54,41 Fac + C'''

(2,11) (39,04)
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IV.  Totale kosten (x10-4) = 4,32 Fac2 - 102,32 Fac + C""
(2,11) (67,59)

Het symbool C staat hier voor de constante term en de overige
(niet-beschouwde) verklarende variabelen die per functiegroep
de waarden van het gemiddelde ziekenhuis daarin aannemen. In-
vulling in het basismodel levert voor bijvoorbeeld functie-
groep I een constante C' op.
Een soortgelijke procedure kunnen we volgen om partidle curven
te construeren voor de kosten per opname, de kosten per ver-
pleegdag en de personeelsbezetting per 100 bedden. Hieruit be-
rekenen we de kostenverandering bij een toename van de facili-
teitenindex met 1% per functiegroep (tabel VII.8). Uitgegaan
wordt van de omvang van het gemiddelde ziekenhuis per functie-
groep.

Tabel VII.8  Toename kosten ten gevolge van een toename van 1% van de

faciliteitenindex per functiegroep

toename toename kosten toename kosten
totale kosten per opname per verpleegdag

functie-
in f in % G in f in %    0       in f in %    a

groep

I 6.056 0,12 (0,05) 1,40 0,10 (0,06) 0,10 0,11 (0,04)
II 16.629 0,19 (0,05) 2,90 0,20 (0,06) 0,19 0,19 (0,05)
III 21.323 0,17 (0,06) 2,91 0,18 (0,07) 0,18 0,18 (0,06)
IV 41.786 0,18 (0,12) 2,04 0,10 (0,11) 0,08 0,07 (0,19)

Bij een groter aantal bedden, hetgeen correspondeert met een
hogere functiegroep, blijkt een procentuele verhoging van de
faciliteitenindex grotere consequenties voor de totale (exploi-
tatie) kosten te hebben. Anders  ligt  het  bij de kosten per opname
en kosten per verpleegdag. Een procentuele verhoging van de
faciliteitenindex heeft hier het grootste effect in functie-
groepen II en III. In functiegroep IV is er weliswaar een kos-
tenverhogende invloed, maar relatief gezien is dit effect van
minder betekenis. Het aantal opnamen neemt sterker toe dan de
totale kosten. Voor de kosten per verpleegdag geldt dat zowel
de absolute als relatieve kostenstijging in functiegroep IV
het  laagst  is.   Bi j deze beschouwingen  is te bedenken dat steeds
de gevolgen berekend worden van een procentuele stijging in de
faciliteitenindex. In absolute zin stijgt daardoor het aantal
faciliteiten in de hogere functiegroepen het meest:
Aan de hand van deze uitkomsten zouden we kunnen concluderen
dat als men een bepaalde faciliteitenindex wil verhogen, men
dit uit een oogpunt van gemiddelde kosten in het algemeen het
beste kan doen in de bij die faciliteitenindex behorende
grootste ziekenhuizen. Maar ook hier betekent het een aanzien-
lijke kostenverhoging.

Met betrekking tot de personeelsbezetting zijn in tabel
VII.8 geen gegevens opgenomen. De geschatte coofficienten zijn
niet of nauwelijks significant te noemen (zie paragraaf VI.2).
Gegeven een bepaalde ziekenhuisomvang zou een variatie in de
daarbij behorende faciliteitenindex geen significante invloed
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op de personeelsbezetting per 100 bedden uitoefenen. Op het
eerste oog een wat vreemd resultaat.
Er blijkt echter wel sprake te zijn van significante niveau-
verschillen in de personeelsbezetting bij verschillende bed-
dentallen. Bij elke ziekenhuisomvang vinden we dus een vrij
vlakke curve met betrekking tot de faciliteitenindex, maar de
optredende niveauverschillen zijn statistisch significant. Dit
houdt in dat over de gehele range van de faciliteitenindex er
wel sprake is van een statistisch significante invloed.

VII.2.7 Enkele conclusies over de kostenstructuur met betrek-
king tot de ziekenhuisfunctie

Er zijn enkele nog niet besproken functievariabelen die in
deze paragraaf aandacht krijgen. Het gaat in het bijzonder om
de invloed van de zogenaamde 'zware' operaties, een maat voor
de chirurgische complexiteit van het ziekenhuis. Als men zou
veronderstellen dat meer moeilijke chirurgische patiinten in
een ziekenhuis in het algemeen ook meer moeilijke pationten
voor andere specialismen zou betekenen, dan zou het aantal
'zware' operaties per opname een indicatie kunnen zijn voor
de complexiteitsgraad van het ziekenhuis (Lave and Lave, 1971).
Hiertoe is een berekening gemaakt door aan het basismodel deze
variabele toe te voegen. Dit levert een geschatte coofficient
op van 3,54 met een standaardafwijking van 4,68. Weliswaar is
het teken voor het aantal 'zware' operaties per opname posi-
tief, maar tegen de verwachting in blijkt de geschatte cooffi-
cient niet significant. Ook in andere geschatte en niet ge-
toonde modellen blijkt dat de invloed insignificant is. De
enkelvoudige correlatiecoofficienten van het aantal 'zware'
operaties per 100 opnamen met de andere functievariabelen lig-
gen tussen 0,3 en 0,5. Hieruit volgt dat deze invloed gedeel-
telijk door de andere functievariabelen kan worden weggenomen;
aan de andere kant blijken de geschatte invloeden goed scheid-
baar doordat de correlatie tussen de schatters laag is (<0,15).
Gelet op deze resultaten blijft deze variabele verder buiten
beschouwing.

Er is nog een andere variabele die in staat zou kunnen
worden geacht het hier bedoelde verschijnsel enigszins te re-
presenteren. Dit is de door de SMR berekende operatie-sprei-
dingsindex. Bij schatting blijkt echter ook deze variabele
niet de verwachte bijdrage te leveren. Het gevonden teken is
zelfs tegengesteld aan dat wat werd verwacht (zie appendix
VII.C).
Behalve specialismengegevens zijn ook diagnosegegevens en ver-
richtingen op enkele nevenafdelingen in het onderzoek betrok-
ken (appendix VII.A en VII.C). Zowel uit de vooranalyse als
uit de toegepaste stapsgewijze regressie komen enkele diagno-
segroepen naar voren die voor de ziekenhuiskosten relevant
lijken. Maar de hypothese dat deze gegevens en vooral de SMR-
gegevens betere resultaten opleveren bij een kwantificering
van de ziekenhuisfunctie kan vooralsnog niet bevestigd worden.

In hoofdstuk VIII worden de verschillende variabelen ge-
rangschikt naar de kosteninvloed die ze uitoefenen. Vooruit-
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lopend daarop kan voor wat betreft de functievariabelen hier
vermeld worden dat de belangrijkste kostenvariabelen gezocht
moeten worden in de faciliteitenindex en opleidingsfunctie.
Alleen voor de kosten per opname blijkt het percentage KNO-
pationten nog belangrijker, hetgeen verklaarbaar is uit de
sterke samenhang met de verpleegduur.
In vergelijking met de in de literatuur gevonden resultaten
(zie hoofdstuk II) is op zijn minst &6n ding opvallend, name-
lijk de invloed van de faciliteiten. We kunnen de opvatting
van Berry, dat een benadering via de faciliteiten de tweede
beste oplossing is en dat de beste oplossing zou uitgaan van
een specialisme- of diagnosetypering, niet geheel onderschrij-
ven (Berry, 1967). Naar onze mening is inderdaad een betere
oplossing denkbaar, zonder zich nochtans te beperken tot een
typering via de aard van het pationtenbestand. Op grond van
ons onderzoek menen wij dat van een integratie van beide be-
naderingswijzen het meeste baat verwacht mag worden.

VII.3 INVLOED VAN DE CAPACITEIT (SCHAAL) OP DE KOSTEN EN DE
PERSONEELSBEZETTING PER 100 BEDDEN

VII.3.1 Inleiding

In onze studie meten we de schaal via de (bedden)capaciteit.
We sluiten ons aan bij het gebruik om met de term capaciteit
te duiden op het aantal bedden. Men zal echter precies moeten
aangeven hoe men het beddental wil meten. Heeft men de erkende
of de de facto aanwezige bedden op het oog? Zijn dit beschik-
bare of hezette bedden en worden deze geteld als gemiddelde of  per
ultimo van een jaar?   Zijn de wiegen voor gezonde zuigelingen
h jerin begrepen? Met Donabedian ( 1973)  zi jn we van mening dat het
best voor een operationele definitie gekozen kan worden, daar-
bij aansluiting zoekend bij de meest gangbare opvatting. De
capaciteit wordt dan benaderd door de gemiddelde, de facto
aanwezige beschikbare bedden. Deze definitie sluit aan bij die
van het NZI, waarbij ook de wiegen voor gezonde zuigelingen
tot de beddencapaciteit worden gerekend. Op deze wijze wordt
een afstemming verkregen op het totaal aantal opnamen en ver-
pleegdagen, waarin die voor gezonde zuigelingen zijn inbegre-
pen.
Natuurlijk is het zo, dat de rekeneenheid bed in een zieken-
huis van 200 bedden niet dezelfde betekenis heeft als in een
van 700. Hetgeen 'rond' een bed aanwezig is aan voorzieningen
en dergelijke, is in een groot ziekenhuis gemiddeld genomen
veel uitgebreider dan in een klein ziekenhuis. Door de facili-
teiten in een ziekenhuis echter te beschouwen, trachten we
zoveel mogelijk tot een homogeen beddenbegrip te komen. Dat de
invloed van de ziekenhuisomvang op deze wijze goed kan worden
weergegeven, daarvoor worden onder andere aanwijzingen verkre-
gen door het berekenen van kostenindices (hoofdstuk VI) per
grootteklasse van ziekenhuizen. In elke grootteklasse komen
zowel hoge als lage indices voor, terwijl de gemiddelde waarde
van de indices steeds in de buurt ligt van 1.
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VII.3.2  Invloed van de capaciteit op de kosten en de perso-
neelsbezetting per 100 bedden

Twee vragen zijn van bijzonder belang, te weten:
- welke invloed heeft de ziekenhuiscapaciteit op de totale

kosten?
- welke invloed heeft de ziekenhuiscapaciteit op de gemiddelde

kosten7 ('schaaleffecten')

Invloed van de capaciteit op de totale kosten
De invloed van de capaciteit op de totale kosten is natuurlijk
groot, aangezien een groter ziekenhuis hogere totale kosten
zal hebben. De geschatte coofficienten blijken statistisch
zeer significant te zijn (zie paragraaf VI.2). We kunnen nu
weer partiole curven met betrekking tot het aantal bedden con-
strueren bij verschillende niveaus van de faciliteitenindex,
uitgaande van de verhoudingen in de vier functiegroepen (figu-
ren VII.4 t/m VII.7).

Fig. Vil.4 Um 7 Particle curven van de totale koaten x101 (94) m.b.t. het aantal bedden (B) per functlegroep
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Zoals te verwachten viel, is uit de geschatte coofficienten af
te leiden, dat in elke groep van een steeds toenemend verloop
sprake is. Om het effect van het aadtal bedden op de totale
kosten nader te illustreren, wordt dit effect bij een gegeven
faciliteitenindex per functiegroep berekend (tabel  VII.9) .

Tabel VII.9 Invloed van het aantal bedden op de totale kosten per
functiegroep

standaard- toename    in   W,   v.d.
toename totale kosten

afwijking gem. totalo kosten
functiegroep  per additioneel bed van per functiegroep

(marginale kosten in f) toename (C) (marginale kosten in %)

1 25.029,- ( 5.038) 77
II 25.779,- ( 7.098)            78
III 28.258,- ( 9.569) 79
IV 34.223,- (16.977) 89

Uit kolom 1 van tabel VII.9 blijkt, dat de additionele kosten
van een bed in functiegroep IV ongeveer 37% hoger zijn dan in
functiegroep I.1 Dit is verklaarbaar uit het feit dat de faci-
liteitenindex toeneemt van functiegroep I naar IV. In de derde
kolom is de toename in de totale kosten tengevolge van een
toename van het gemiddeld aantal bedden met 1% per groep uit-
gedrukt als percentage van de gemiddelde totale kosten per
groep. Deze toename kan men zien als de procentuele marginale
kosten per bed van het gemiddelde ziekenhuis per functiegroep.
De marginale kosten per bed bedragen gemiddeld ongeveer 80%
van de gemiddelde kosten per bed, doch in de hoogste functie-
groep iets meer. Het uitbreiden van het aantal bedden heeft
dus zeer grote kostenconsequenties. Deze marginale kosten zijn
te beschouwen als de marginale kosten op lange termijn, omdat
op korte termijn het aantal bedden een vrij vast gegeven is.
De hoge marginale kosten op lange termijn duiden erop dat de
kosten op lange termijn variabel zijn. Ook M. Feldstein (1967)
vond zeer hoge marginale kosten op lange termijn. Hoe de situ-
atie op korte termijn ligt, wordt in hoofdstuk VIII aangegeven,
waarin gesproken wordt over het gebruik van de capaciteit.

Invloed van de capaciteit op de gemiddelde kosten
en personeelsbezetting per 100 bedden
Het bestuderen van schaaleffecten is mogelijk door naar de ge-
middelde kosten te kijken (paragraaf VI.2). In de vergelijking
met de kosten per opname zijn de geschatte coofficienten sta-
tistisch zeer significant. In de figuren VII.8 t/m VII.11 zijn

look hier betreft het de exploitatiekosten, waarin de investeringen door-

werken via afschrijvingen en rente. Aangezien dit nu geschiedt op basis
van de historische kostprijs moet men bedenken dat in geval van uitbrei-
ding met nieuwe bedden de additionele kosten veel hoger zullen zijn.
Immers, het bouwjaar zal dan veranderen. Dit is een aparte variabele in
het model, die in het volgende hoofdstuk wordt besproken.
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de partiole curven getekend, die de invloed van het aantal
bedden weergeven bij een gegeven niveau van de faciliteiten-
index. De vier niveaus van de faciliteiten worden bepaald al-
naargelang de beschouwde functiegroep.

Fig. Vll.8 Um  11 Partlale curven van de kosten per opname (91) m.b.t. het aantal bedden (B) per functiegroep
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Het effect van een verandering in beddental op de kosten per
opname is nader geillustreerd in tabel VII.10. Zowel absoluut
als relatief zien we een toename van het effect van het aantal
bedden op de kosten per opname. De absolute invloeden zijn be-
rekend voor een bepaald punt van de partiole curve. Bij een
U-vormige curve hoeven ze niet overal gelijk te zijn; ze kunnen
juist sterk varioren. Uiteraard geldt dit ook voor de procen-
tuele invloeden (elasticiteiten). Uit de figuren VII.8 t/m
VII.11 blijken de kosten per opname bij een toeneming van het
aantal bedden in eerste instantie af te nemen (schaalvoordelen)
en daarna toe te nemen (schaalnadelen). De kostenverschillen
tengevolge van de verschillen in grootte in functiegroep I en
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II zijn echter zeer gering. In functiegroep III, maar vooral in
functiegroep IV zijn de absolute verschillen groter.

Tabel VII.10  Invloed toename van het aantal bedden met 1% op de gemiddelde

kosten en personeelsbezetting per functiegroep

toename personeels-toename kosten toename kosten
bezetting per 100

per opname per verpleegdag bedden
functie-

groep in aan-
iIi f in g a in f in % a in g    C

tallen

I 0,08 0,01 (0,07) -0,02 -0,02 (0,06) -0,07 -0,06 (0,04)
II -(),95 -0,06 (0,05) -0,08 -0,08 (0,08) -0,12 -0,10 (0,06)
III -1,20 -0,07 (0,08) -0,09 -0,09 (0,07) -0,13 -0,09 (0,03)
IV -3,01 -0,15 (0,13) -0,17 -0,16 (0,14) -0,07 -0,05 (0,10)

In groep I ligt het minimum aantal bedden bij ongeveer 155
bedden. Dit betekent dat men, uitgaande van een ziekenhuis met
een faciliteitenindex van 4, de laagste kosten per opname be-
reikt bij een omvang van 155 bedden. In groep II ligt dit
minimum bij 300, in groep III bij 398 en in groep IV bij 690
bedden. Bij de berekening van deze minima is steeds uitgegaan
van een bepaald faciliteitenniveau. Afwijking hiervan kan de
minima doen verschuiven. Hoe groter deze afwijking, hoe groter
de verschuiving. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Als we
in functiegroep IV niet uitgaan van een faciliteitenniveau van
15,maar van 14 respectievelijk 16, dan krijgen we als minima
respectievelijk 641 en 738. Dit geeft de gevoeligheid van de
gevonden minima voor wijzigingen in de faciliteitenindex aan.
De slotsom is, dat over het algemeen genomen de 'pure' omvang
van een ziekenhuis op de kosten per opname niet zo'n sterke
invloed heeft. Het feit dat geen sterke schaaleffecten worden
gevonden betekent overigens niet dat in de praktijk gezien een
groter ziekenhuis niet duurder is dan een klein ziekenhuis.
Als men volledig voorbij zou zien aan de faciliteiten, zouden
de ziekenhuizen met 1 600 bedden de duurste ziekenhuizen zijn
in termen van kosten per opname (zie paragraaf VII.3.4). Dit
kostenverschil wordt echter sterker bepaald door een verschil
in  faciliteiten dan door een verschil in omvang.  In de praktijk
blijken namelijk bij een toenemende omvang ook de faciliteiten
toe te nemen. Als men bij een gegeven faciliteitenniveau het
aantal bedden uitbreidt, zijn tot een bepaald niveau wel
schaalvoordelen te behalen. In het algemeen gaat het om vrij
kleine kostenverschillen, behalve in de hoogste klasse, waarin
echter niet zo veel ziekenhuizen voorkomen. Daarom mag aan het
qevonden optimum van + 700 bedden bij een faciliteitenindex
van 15 geen absolute betekenis worden toegekend. Bovendien
geldt dat de aanwezigheid van steeds meer faciliteiten het
optimumpunt van de curve doet verschuiven. Dit geldt voor elke
functiegroep van ziekenhuizen.

Net als bij de kosten per opname zijn ook bij de kosten per
verpleegdag bepaalde schaaleffecten te constateren. De geschatte
regressiecoofficienten zijn significant (paragraaf VI.2). In
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tabel VII.10 zijn voor de vier functiegroepen de invloeden be-
rekend. Ook hier kan de berekende invloed sterk afhankelijk
zijn van het punt op de partiole curve waarop we de bereke-
ningen uitvoeren. Dit kan geillustreerd worden aan de hand van
de partiole curven in de figuren VII.12 t/m VII.15. Bij een
niveau van de faciliteitenindex van 4 (functiegroep I) krijgen
we een minimum van de kosten per verpleegdag bij 182 bedden.
Bij een faciliteitenindex van 7 ligt dit minimum bij 321 bed-
den, bij een faciliteitenindex van 9 bij 414 bedden en bij een
faciliteitenindex van 15 bij 693 bedden. De gevonden minima
vertonen grote gelijkenis met de minima bij de kosten per op-
name. De schaaleffecten•zijn evenwel niet groot. De grootste
schaaleffecten doen zich voor in de hoogste functiegroep.

Fig. VII.12 Vm 15 Partiele curven van de kosten per verpleegdag (9 ) m.b.t.
het aantal bedden (B) per functlegroep
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Hoe de invloed van de capaciteit op de personeelsbezetting per
100 bedden verloopt,  valt af te lezen uit de partiole curven in
de figuren VII.16 t/m VII.19. Deze offecten zijn cijfermatig
toegelicht in tabel VII.10, waaruit blijkt dat de invloeden
tussen de groepen aanzienlijk verschillen. Ook binnen een groep
blijkt de invloed bij een variatie in de beddenomvang niet
constant.

Fig. Vil.16 Um 19 Partidle curven van de personeelsbezetting per 100 bedden (93)
m.b.t. het aantal bedden (B) per functlegroep

I. 9,                                   - 93

= - = --
110                                                                                                  0

aantal bedden - aantal bedden
''      2'/

I ./ 150 = 25. 2. 300 ,/

Fig. VII.16 Fig. VII.17
Functiegroep I: 2,21 x10-4 82 - 0,1128 8 +C' Functiegroep 11, 2,21*10-4 82 - 0,1616 8 +C"

(1,18x 10-4) (0.0594) (1,18x10-4) (0.0804)

- 93
m.h

- .0

l. ./

aantal bedden - aantal bedden
=         =         -         .0         - = ,== ., 'I '"=„' WO/0

Fig. Vil.18 Fig. VII.19
Functiegroep Ill, 2.21x10-4 82 - 0.1942 8 + C"' Functiegroep IV; 2,21 x10-4 82 - 0,292 B+C-

(1,18x 10-4) (0,0947) (1,18x10-4) (0.153)

In de figuren VII.16 en VII.17 (respectievelijk functiegroep
I en II) zien we dat het minimum van de curve buiten de rele-
vante range valt. Dit betekent, dat bij een toenemend aantal
bedden de personeelsbezetting per 100 bedden zal afnemen. Er
is dus alleen sprake van voordelige schaaleffecten met betrek-
king tot de personeelsbezetting. In de derde en vooral de vier-
de figuur zien we dat de minima wel binnen de relevante range
liggen. Bij een faciliteitenniveau van 9 krijgen we een mini-
mum aantal bedden van 441 en bij een faciliteitenniveau van 15
een minimum aantal bedden van 664. De verschillen in de perso-
neelsbezetting per 100 bedden zijn per faciliteitenniveau be-
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horende bij een bepaalde functiegroep verhoudingsgewijs groter
dan de verschillen in de kosten.

VII.3.3 Enkele conclusies met betrekking tot schaaleffecten
en beschouwingen over de optimale relatie tussen fa-
ciliteiten en bedden

Feldstein's opmerking dat 'technische schaalvoordelen (bij-
voorbeeld een beter gebruik van de centrale diensten) de kos-
ten per verpleegdag doen afnemen, maar nadelen op het vlak van
het personeelsbeleid (minder arbeidsvreugde, grotere communi-
catieproblemen) in grotere instellingen anderzijds de ver-
pleegduur doen toenemen' (Feldstein, 1967, blz. 59), zou be-
tekenen dat schaalvoordelen met betrekking tot de kosten per
verpleegdag over de gehele range zouden voorkomen. Dit blijkt
in ons onderzoek niet het geval te zijn. Of in grotere zieken-
huizen een langere verpleegduur voorkomt en deze toegeschreven
kan worden aan de grootte van het ziekenhuis, zal in hoofdstuk
VIII worden onderzocht (zie paragraaf VIII.2.2).
We concluderen, dat er weliswaar sprake is van statistisch
significante schaaleffecten, maar dat deze vrij gering zijn
behalve in functiegroep IV. Ten aanzien van de personeelsbe-
zetting per 100 bedden zijn de schaaleffecten iets groter dan
voor de gemiddelde kosten. Hierbij wordt opgemerkt dat het
gaat om pure schaaleffecten, als tenminste op een juiste wijze
rekening is gehouden met de functie van het ziekenhuis. Door
de sterke relatie tussen bedden en faciliteitenindex blijkt
het niet mogelijk over schaaleffecten in het algemeen te spre-
ken. Er kan dus ook niet gesproken worden over een optimale
omvang zonder meer. Een dergelijke notie moet per faciliteiten-
niveau (functiegroep) bekeken worden. In ons onderzoek wordt
een onderscheid gemaakt naar type van faciliteiten, waarvan
een beschrijving te vinden is in hoofdstuk III en V. Dit alles
houdt derhalve een aanvulling van de in de literatuur gangbare
benadering in.

In verschillende Nederlandse publikaties (College voor Zie-
kenhuisvoorzieningen, 1973; Hoefnagels, 1975; Wiebenga, 1976)
wordt als minimummaat genoemd voor een ziekenhuis 300 & 450
bedden terwijl soms een voorkeur wordt uitgesproken voor een
omvang van 1 600 bedden of zelfs voor een aanzienlijk grotere
(Hoefnagels, 1975). Het bepalen van de noodzaak te beschikken
over bepaalde specialismen, in bepaalde verhoudingen, met een
bepaalde stafbezetting en een bepaalde gewenste infrastructuur
van het ziekenhuis, met andere woorden over een ziekenhuis met
een zeker functiepakket, valt buiten het kader van ons onder-
zoek. Medische en andere overwegingen zullen de doelmatigheid
en haalbaarheid hiervan in belangrijke mate kunnen bepalen.
Het feit dat de bestaande grote verschillen in het diensten-
pakket tussen de zickenhuizen tot grote kostenverschillen lei-
den en dat de ziekenhuiskosten meer afhankelijk zijn van de
dienstencapaciteit dan van de feitelijke produktie (zie ook
Berry,  1974), kan overigens een belangrijk gegeven zijn bij het
vraagstuk van de optimale samenstelling van categorieon van
ziekenhuizen.
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Terzijde wordt opgemerkt dat het wel gepropaqeerde trapsgewi jze
systeem, waarbij men ziekenhuizen hiorarchisch naar drie ni-
veaus onderscheidt met telkens een daarbij behorend functie-
pakket en beddental, met als gemiddelde beddentallen respec-
tievelijk 300, 700 en 1.000 (Wiebenga, 1976), als een norma-
tief model moet worden beschouwd dat niet stoelt op wat in de
praktijk wordt waargenomen. Daarnaast vindt men beschrijvingen
die wel sterk met het in de praktijk gevondene overeenstemmen
(Commissie omvang kleinere ziekenhuizen, 1974). Uitgaande van
een noodzakelijk geacht dienstenpakket komt De Groot tot een
minimumomvang van 185 en een maximumomvang van 600 bedden,
terwijl zijn voorkeur uitgaat naar een ziekenhuis van ongeveer
300 bedden (De Groot, 1974).

We hebben gezien dat op grond van ons onderzoek vanuit eco-
nomisch oogpunt geen algemeen optimum voor een ziekenhuis is
te bepalen met voorbijzien van de door het ziekenhuis te ver-
vullen functie. Het moge duidelijk zijn dat schaalvergroting
op zich daarom niet behoeft te leiden tot lagere exploitatie-
kosten. Aan vermeende economische voordelen hieraan verbonden
kunnen  dan  ook geen argumenten worden ontleend voor de bouw van
grote of zeer grote ziekenhuizen. Integendeel, vanuit econo-
misch oogpunt is bij ziekenhuizen met een gering functiepakket
een niet te grote omvang gewenst. Evenzo geldt dat kleine
ziekenhuizen met een uitgebreid functiepakket niet wenselijk
zijn (zie ook Carr and Feldstein, 1967; Donabedian, 1973).
Aan de andere kant lijken ons geen economische voordelen ver-
bonden aan het bouwen van algemene ziekenhuizen groter dan
700 8 800 bedden voor de uitoefening van het onderzochte
functiepakket. Bij een faciliteitenindex van 15 zijn de kosten
per opname in een ziekenhuis met 850 bedden naar schatting 6 8
7% hoger dan in een ziekenhuis met 690 bedden.

In ons land is de aard van de planningsproblematiek in de
afgelopen jaren enigszins veranderd. Bij een doorvoering van
het voorgenomen overheidsbeleid zullen wij in toenemende mate
geconfronteerd worden met een inkrimping in plaats van uit-
breiding van de ziekenhuiscapaciteit. Dat in deze situatie in
het algemeen sluiting van ziekenhuizen uit kostenoverwegingen
de voorkeur verdient boven een evenredige inkrimping lijkt
ons alleszins aannemelijk (zie ook Baron, 1973). Dit neemt
niet weg dat bouw en verbouw van ziekenhuizen wegens de ouder-
dom van de gebouwen en onvoldoende spreiding, grootte- en
functie-opbouw der voorzieningen in de toekomst belangrijk zal
blijven. Fusies van ziekenhuizen om een betere structuur en een
beter functioneren van voorzieningen te bewerkstelligen,
zullen in een aantal gevallen met nieuwbouw gepaard gaan. Maar
ook hier geldt dat de gewenste grootte afhankelijk gezien moet
worden van de uit te oefenen functies.

Optimale verhouding tussen omvang en faciliteiten
De relatie tussen het aantal bedden en de faciliteiten, zoals
die in de modellen wordt gevonden, kan ook nog op een andere
manier worden bezien. We kunnen namelijk niet alleen bij elk
niveau van de faciliteitenindex de 'optimale' grootte van het
ziekenhuis berekenen vanuit kostenoogpunt, maar ook bij een
bepadlde grootte van het ziekenhuis de optimale faciliteiten-
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index becijferen. Een hogere of lagere faciliteitenindex bete-
kent in beginsel hogere kosten. Uiteraard heeft deze optimali-
teit geen absolute betekenis, maar geldt binnen de voor 1971
gevonden structuur. Doorgaans zal een verlaging van de facili-
teitenindex echter leiden tot kostenverlagingen, omdat bij de
kosten per opname  en de kosten per verpleegdag het dalende deel
van de curve slechts in geringe mate relevant is.

In deze paragraaf wordt deze benadering verder uitgewerkt.
Bij de berekeningen is rekening gehouden met de variatie in
het aantal bedden bij de verschillende niveaus van de facili-
teitenindex en uiteraard ook omgekeerd. Tabel VII.11 gaat uit
van de faciliteitenindex. Voor elke waarde van deze index
wordt het in de steekproef aangetroffen aantal ziekenhuizen en
de gemiddelde grootte ervan weergegeven. Bovendien wordt de
bij deze faciliteitenindex voorkomende spreiding in de zieken-
huisomvang aangeduid.

Tabel VII.11 Faciliteitenindex en variatie in aantal bedden

aantal
faciliteiten- gemiddeld maximum minimum

ziekenhuizen
index aantal bedden aantal bedden aantal bedden

(totaal=110)

0              154             1 154 154

1              141             6 182 112

2              190             6 314 122

3              154             2 188 119

4              188            10 270 102

5              220            10 277 135
6              259             4 321 163

7               297             15 511 138

8               320             12 397 186
9               330              9 392 229
10 266             2 270 261

11              379             7 550 256
12              488            10 783 307

13              528             5 580 437
14              430             1 430 430
15              729             2 775 682
16              624             3 658 597

17               628              2 698 558
18 852             2 943 761

19               800              1 800 800

In tabel VII.12 wordt daarentegen voor verschillende grootte-
klassen van ziekenhuizen het aantal daartoe behorende zieken-
huizen, de gemiddelde faciliteitenindex en de daarin voorko-
mende spreiding weergegeven.
Eigenlijk moeten we ons een drie-dimensionale figuur voorstel-
len met faciliteiten, bedden en kosten. Bij een toenemend bed-
dental komen doorgaans meer faciliteiten en hogere kosten voor.
We krijgen voor de gemiddelde kosten en personeelsbezetting
per 100 bedden een bepaalde gootvormige figuur, waarvan de bo-
demlijn geen rechte is, maar een omgekeerd U-vormig verloop
hee ft. Deze onderkant gee ft de optimale combinaties weer  van de
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faciliteiten en het aantal bedden in termen van de laagste ge-
middelde kosten en van de laagste personeelsbezetting per 100
bedden. Een afwijkende verhouding van de optimale combinatie
betekent hogere kosten.
Tabel VII.12 Aantal bedden en variatie in faciliteiten

gemiddelde aantal maximum minimum
aantal bedderi faciliteiten- ziekenhuizen faciliteiten- faciliteiten-

index (totaal=110) index index

1 00    -    c 1 50 3,00            10             7              1
150  - <20() 3,50            14             8              0
200 - <250 5,29             14              9               2
250 - <300 7,14            14            11              4
300 - <350 7,63            16            12              2
350 - <400 9,25            16            12              7
400 - <450 12,75             4            14              12
450 - <500 12,00             2            12              12
500 - <550 11,40             5            13               7
550 - <600 14,00             5            17              11
600 - <650 14,00             2            16              12
650 - -700 16,00 3            17              15
750 - <801)1) 15,00             3            18              12
800 - <850 19,00             1            19              19

4850 18,00             1            18              18

l)Er zijn gern ziekenhuizen met een omvang tussen 700 en 750 bedden.

In tabel VII.13 worden de optimale verhoudingen vanuit het ge-
zichtspunt van de kosten per opname weergegeven.

Tabel vII.11  Optimale verhoudingen faciliteitenindex en aantal bedden

ten aanzien van de kosten per opname

niveau facili- optimaal niveau optimale facili-
teitenindex aantal bedden aantal bedden teitenindex

1                                       -

2                           -

3 107 100                  0
4 155 150                 2
5 204 200                  3
6 252 250                  4
7 301 300                  6
8 350 350                  7
9 398 400                  8

10 447 450                  9
11 495 500                 11
12 544 550                 12
13 592 600                 13
14 641 650                 15
15 690 700                 16
16 738 750                 17
17 787 800                19
18 835 850 20
19 884 900                 21
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In de eerste 2 kolommen is weergegeven het optimale aantal
bedden bij een bepaald niveau van de faciliteitenindex. Bij
een faciliteitenindex van 9 zijn bijvoorbeeld de kosten per
opname het laagst bij 398 bedden. Zowel bij een kleiner als
een groter aantal bedden zullen de kosten per opname hoger
zijn. Uit tabel VII.11 blijkt dat het gemiddeld aantal bedden
bij een faciliteitenindex van 9 in werkelijkheid 330 is. Met
andere woorden, de kosten per opname van deze ziekenhuizen
zijn gemiddeld genomen hoger dan bij het optimaal aantal bed-
den. Zo kunnen ook de andere cijfers in de eerste 2 kolommen
worden geInterpreteerd. Bij sommige faciliteitenniveaus is de
werkelijke gemiddelde grootte nogal afwijkend van de optimale
grootte. Opgemerkt moet worden dat niet alle verschillen even
relevant zijn vanwege het soms geringe aantal ziekenhuizen dat
in de beschouwing betrokken werd.
De kolommen 3 en 4 kunnen als volgt worden geInterpreteerd: in
kolom 3 wordt een bepaald niveau van het aantal bedden weer-
gegeven en in kolom 4 de daarbij behorende optimale facili-
teitenindex. Zo is bijvoorbeeld de optimale faciliteitenindex
4 bij een grootte van 250 bedden. Uit tabel VII.12 is te zien,
dat gemiddeld genomen de ziekenhuizen van deze orde van grootte
een te hoge faciliteitenindex hebben. In het algemeen blijkt
dat bij een vergroting van 50 bedden de faciliteitenindex met
1 toeneemt.
Vergelijking van de kolommen van deze tabel leert dat het op-
timale aantal bedden bij een gegeven faciliteitenindex een
andere combinatie oplevert dan omgekeerd. Dit komt, omdat geen
van beide combinaties de absolute optimale combinatie weer-
geeft. Deze combinatie is nul bedden en nul faciliteiten.

In de figuren VII.20 t/m VII.23 zijn de iso-kostenlijnen
getekend voor bepaalde combinaties van het aantal bedden en de
faciliteitenindex. Niet zozeer de absolute bedragen die bij de
iso-kostenlijnen zijn aangegeven, maar de verschillen ertussen
zijn van betekenis. Deze verschillen zijn aangegeven ten op-
zichte van het gemiddelde ziekenhuis. De totale kosten geven
uiteraard een geheel ander beeld te zien dan de gemiddelde
kosten of de personeelsbezetting per 100 bedden. In de voor-
gaande paragrafen is steeds een doorsnede gemaakt van deze fi-
guren. Bij een bepaald aantal bedden werd de faciliteiten-
invloed geanalyseerd en bij een bepaald faciliteitenniveau de
beddeninvloed. Deze horizontale en verticale doorsnijdingen
werden bepaald aan de hand van gevonden waarden van bijvoor-
beeld de beddenomvang per functiegroep. Deze paragraaf laat de
achtergrond van deze handelwijze zien.

VII.3.4 Kosteninvloed van de 'capaciteit' zonder faciliteiten

Een groot aantal tot nog toe verrichte studies beschouwt de
kosteninvloed van de beddenomvang zonder te letten op de in de
ziekenhuizen aanwezige faciliteiten. Het is daarom de moeite
waard na te gaan wat er gebeurt als het beddental wel, maar de
faciliteitenindex  niet  in de kostenvergeli jking wordt opgenomen
(tabel VII.14). De geschatte coofficienten voor het aantal
bedden  en het (aantal bedden) 2 blijkendan  in de vergelijking
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Fig. VII.20 Vm 23 9-variabelen tegen facillteitenindex en aantal bedden
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ter verklaring van de kosten per opname redelijk statistisch
significant te zijn.

Tabel VII.14 Tabel VII.15
Kostenmodel exclusief faciliteiten Kostenmodel exclusief

de interactieterm

variabele kosten per opname kosten per opname

Constante 1634,33 ( 544,35 ) 1641,55 ( 534,81  )
Fac                   - 43,38 (  29,92  )
Fac2                  - -1,22 (   1,53  )

Dsgr -30,22 (  20,35 ) -34,99 (  22,24  )
Dsgr2 0,166 ( 0,128 ) 0,198 ( 0,140 )
KNO -20,01 (   4,00 ) -19,26 (   3,94  )
Poli 0,84 (   2,82 ) 0,11 (   2,79  )

Spec 174,21 (  73,72 ) 179,93 (  72,91  )
Coas 25,79 (  63,02 ) 6,45 (  62,59  )
Zver -31,64 (  53,24 ) -33,37 (  52,55  )
Bed 1,100 ( 0,627 ) -0,038 ( 0,781 )
Bed2 -9,27x10-4 (6,57x 10-4) -1,40x10-4 (8,06x 10-4)

Bezgr -15,03 (   4,90 ) -14,58 (   4,81  )
Cvd 78,08 (  11,28 ) 79,23 (  11,12  )

Opin 0,28 (   2,17 ) -0,28 ( 2,15  )
PO 32,47 (  73,38 ) 40,00 (  72,35  )
Klas -5,29 (   4,75 ) -4,18 (   4,69  )
Bouw -518,11 ( 141,28 ) -507,63 ( 138,85  )
Bouw 2 (),1353 ( 0,0366) 0,1325 ( 0,0359)
Urb 15,06 (  31,86 ) 18,78 (  31,40  )
RK 45,48 (  57,56 ) 40,95 (  56,70  )

open 33,16 (  53,90 ) 43,52 (  53,75  )

R2 0,713 0,729
N 110 110

14 0,652 0,665

De partiole curve heeft echter een omgekeerd U-vormig verloop
(zie figuur VII.24). Deze omgekeerde U-vormige curve heeft de-
zelfde vorm als de onderkant van de gootvormige figuur VII.20.
Het maximum van deze curve ligt bij 591 bedden. Zoals uit de
grafiek blijkt, gaat het om grote kostenverschillen. Men mag
echter de gevonden grote kosteneffecten niet aanwijzen als
'pure' schaaleffecten, vanwege de sterke relatie tussen het
aantal bedden en de faciliteitenindex. Zoals we gezien hebben
zijn de pure schaaleffecten die men verkrijgt als rekening ge-
houden wordt met de faciliteitenindex, veel geringer dan de hier-
boven aangegeven niet-pure schaaleffecten. Ook het verloop van de
curve is dus geheel anders. Op basis van het model van de kosten per
verpleegdag kunnen dezelfde conclusies worden getrokken.

Dat in deze situatie een omgekeerde U-curve gevonden wordt,
berust  niet op toeval. Op verschillende manieren kan dit resultaat
namelijk onderbouwd worden. Dit is bi ivoorbeeld te zien i n fig. VII.
20 langs de liin: faci liteiten = bedden/50, langs welke li jnde zie-
kenhuizen gecentreerd zijn.  Er is verder een aantal modellen
geschat, gemakshalve hier niet getoond, waarvan samenvattend
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het volgende gezegd kan worden:
1. bij schatting van een gecombineerd model voor de jaren 1970

en 1971 zijn de geschatte coofficienten significanter door
het groter aantal waarnemingen. De omgekeerde U-curve van
de omvang blijkt sterk significant. Schatting van de kos-
tenstructuur voor alleen de jaargang 1970 levert een vrij-
wel zelfde structuur op.

2. bij schatting van regressiemodellen per functiegroep van
ziekenhuizen, te weten functiegroep I, II, III en IV, geven
de naast elkaar gelegde resultaten ook weer het beeld van
een omgekeerde U-curve.

3. ook bij verklaring van een aantal kostensoorten en perso-
neelscategorieon, komt de omgekeerde U-curve van de omvang
naar voren.

4. bij het model geschat voor de ziekenhuizen met minder dan
het gemiddeld aantal bedden On met meer dan het gemiddeld
aantal bedden, krijgen we 2 curven die op elkaar aansluiten
en een omgekeerde U-curve vormen.

1800 -  1

1600

1400

rmA. /
1000 aantal bedden

6 200 * 400 500 600 700 BOO DOO

Fig. VII.24 Particle curve van de kosten per opname (91) m.b.t.
het aantal bedden (B), zonder de faciliteitenindex;
-9.27x 10-4 82 + 1.100 B+C
(6.57*10-4) (0,627)

Er is ook een model geschat waarin de faciliteiten als zodanig,
zonder interactieterm met het aantal bedden, zijn opgenomen
(Label VII.15). Noch de geschatte coofficient voor de lineaire
term noch die voor de kwadratische term blijkt hier significant
te zijn. De beddeninvloed, voorzover aanwezig, is kennelijk aan
de faciliteitenindex toegewezen. Ook de invloed van de facili-
teiten is echter niet sterk significant te noemen. Belangrijker
dan de iets geringere verklaringskracht van het totale model
(N2 = 0,665)  is  hier het  feit dat enkele variabelen de signifi-
cante invloed die we hadden verwacht, niet bleken te hebben.
In vergelijking met ons basismodel blijkt deze modelconceptie
dan ook niet te voldoen. Het is nodig met een interactieterm
voor de faciliteiten en het aantal bedden rekening te houden.

De conclusies van deze paragraaf zijn van betekenis, omdat
bij de homogeniteit van het in buitenlandse onderzoekingen ge-
hanteerde beddenbegrip soms vraagtekens geplaatst kunnen wor-
den. De mening van Berry dat bij een toenemende omvang de fa-
ciliteiten toenemen (Berry, 1967), waardoor een meting van de
ziekenhuisomvang door het aantal bedden niet los gezien kan
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worden van de keuze van het aantal gewenste diensten (Hefty,
1969; blz. 26), wordt door ons gedeeld. De kritiek van Berry
op Ingbar en Taylor dat deze onderzoekers te weinig rekening
hielden met de 'service capability' komt ons dan ook juist
voor. Deze kritiek is naar onze mening op meerdere buiten-
landse onderzoekingen van toepassing. Weliswaar vindt met meer
of minder succes een 'correctie' plaats voor de invloed van de
ziekenhuisfunctie, maar dikwijls is onvoldoende onderzocht of
niet van gecombineerde effecten sprake is. Deze paragraaf
leert ons dat op het punt van de al of niet aanwezigheid van
schaaleffecten de modelspecificatie van groot belang is. Deze
opvatting vindt men ook bij andere auteurs terug. 'In de mate
waarin de dienstencomplexiteit positief gecorreleerd is met de
ziekenhuisomvang en positief samenhangt met een meer complexe
output in termen van pationtenbehandeling, impliceert het feit
dat nadelige schaaleffecten niet worden waargenomen, dat er
schaaleffecten zijn' (Berki, 1972; blz. 114). Dit statement,
dat ontleend is aan Lave en Lave (zie ook Lave and Lave, 1970c)
is vooral relevant bij een onvoldoende specificatie van de
output. Evans vond sterke negatieve schaaleffecten, die echter
verdwijnen bij een 'juiste' constructie van de outputdifferen-
tiatie (Evans, 1971; blz. 207). Lave en Lave tonen bij een
naar hun opvatting adequate typering van de ziekenhuisfunctie
aan, dat geen duidelijke schaaleffecten aanwezig zijn.

Naar onze mening dienen verschillende functionele aspecten
tegelijkertijd in de analyse te worden betrokken, waarvan een
van de belangrijkste de faciliteiteninvloed is. Het opnemen
van een interactieterm blijkt noodzakelijk te zijn. Een genu-
anceerde aanpak  laat geen plaats  voor de opvatting  dat  er
sprake zou zijn van een 'optimale' omvang van een ziekenhuis
zonder meer. Per functieniveau blijken weliswaar schaaleffec-
ten voor te komen, maar over het geheel genomen zijn deze niet
groot. Dit resultaat sluit aan bij de in hoofdstuk II gevonden
vrij algemene conclusie op dit punt.

223



HOOFDSTUK VIII CAPACITEITSBENUTTING EN OVERIGE KOSTENFACTOREN

VIII.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden met  name de effecten van de capaciteits-
benutting op de kosten en de personeelsbezetting behandeld.
Een meting van de capaciteitsbenutting kan plaatsvinden aan de
hand van de doorstroming van pationten in het ziekenhuis (pa-
ragraaf VIII.2). De kosteninvloeden van de twee elementen die
in de doorstroming een rol spelen, namelijk de verpleegduur en
de bezettingsgraad, komen afzonderlijk aan de orde (paragraaf
VIII.3). Tevens worden deze effecten met elkaar vergeleken.
In paragraaf VIII.4 worden de regressieresultaten besproken
van de overige in het model opgenomen variabelen, zoals het
bouwjaar, de beheervorm e.d.
Tot slot worden in paragraaf VIII.5 de in dit en de vorige
hoofdstukken gevonden invloeden globaal met elkaar vergeleken.
De kostenrelevante variabelen worden naar volgorde van belang-
rijkheid gerangschikt.

VIII.2 INVLOED VAN DE DOORSTROMING OP DE KOSTEN EN DE PERSO-
NEELSBEZETTING PER 100 BEDDEN

VIII.2.1 Inleiding

Het is belangrijk om de invloed te kennen van de capaciteits-
benutting op de kosten. De algemene indruk die wij uit onze
literatuurbeschouwing kregen was, dat in het ziekenhuiswezen
de vaste kosten een overheersende betekenis hebben (zie para-
graaf II.5). Verder bleek belangrijk de wijze waarop een addi-
tionele produktie wordt gerealiseerd en (eventueel) bij welk
niveau van capaciteitsbenutting dit gebeurt.
Voordat nader wordt ingegaan op de resultaten van onze regres-
sie-analyse met betrekking tot de capaciteitsbenutting, worden
eerst enkele algemene, theoretische opmerkingen gemaakt over
de methoden:
1. er is sprake van de absolute methode als de invloed van de

capaciteitsbenutting wordt gemeten door schatting van het
effect van een verandering in het aantal opnamen respectie-
velijk verpleegdagen op de totale kosten respectievelijk de
gemiddelde kosten. In het regressiemodel wordt in dit geval
het aantal opnamen of het aantal verpleegdagen als 65n van
de verklarende variabelen gezien. Door de hoge correlatie
tussen het aantal bedden enerzijds en het aantal opnamen of
verpleegdagen anderzijds zal deze benaderingswijze echter
tot statistische problemen kunnen leiden, als we tenminste
onderscheid willen maken tussen de marginale kosten op korte
en op lange termijn (multicollineariteit).

2. bij de relatieve methode gaat men uit van een relatieve
maat voor de capaciteitsbenutting, bijvoorbeeld de door-
stroming. Bij een dergelijke benadering is er veel minder
last van multicollineariteit te verwachten. Om de marginale
kosten van &&n extra opname respectievelijk verpleegdag te
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becijferen, moeL in dit geval nagegaan worden met hoeveel
procent de doorstroming moet toenemen om een extra opname
of verpleegdag te realiseren.

In onze analyse wordt vooral gebruik gemaakt van de relatieve
methode. Indicaties voor de juistheid van deze aanpak zijn te
vinden in paragraaf VIII.3.4, waarin in navolging van de lite-
ratuur ook enkele voorbeelden van de absolute methode worden
uitgewerkt.
Daarnaast is nog een ander onderscheid te maken bij de bena-
dering van de marginale kosten, namelijk in:
1. de directe methode: de totale kosten vormen hier de te ver-

klaren variabele
2. de indirecte methode: de gemiddelde kosten per opname of

per verpleegdag dienen als de te verklaren variabele.
Dit  onderscheid  zal  in onze analyse nog enkele malen terugkeren.

VIII.2.2 Doorstroming, verpleegduur en bezettingsgraad

De doorstroming (D) is per definitie gelijk aan het aantal op-
namen per jaar (0) per beschikbaar bed (Bed). Rekening houdend
met het aantal verpleegdagen (Dg) en met de definitie van de
gemiddelde verpleegduur (VD) en bezettingsgraad (Bezgr) geldt
het volgende:

D = -2  = -0-   _21 =365 Bezgr
Bed   Dg Bed 100 '   VD

Deze formule geeft de relatie weer tussen de doorstroming, de
bezettingsgraad en de gemiddelde verpleegduur (zie ook para-
graaf II.4.3). Een toename van het aantal opnamen per bed kan
dus worden bereikt via een verkorting van de gemiddelde ver-
pleegduur, een verhoging van de bezettingsgraad of een combi-
natie van beide.1 De vraag is nu of deze verschillende moge-
lijkheden ook andere kostenconsequenties hebben. Daarom is er
enerzijds een regressiemodel geschat met de doorstroming en
anderzijds een model met de twee componenten van de doorstro-
ming, namelijk de bezettingsgraad en de gemiddelde verpleeg-
duur. Of het zinvol is de drie genoemde grootheden als verkla-
rende variabele in 56n model op te nemen zal in paragraaf
VIII.3.4 blijken.

Alvorens deze kostenmodellen te bespreken, wordt eerst de
vraag onder ogen gezien in hoeverre de gehanteerde variabelen
de doorstroming bepalen (tabel VIII.1). Uit de geschatte ver-
gelijkingen volgt dat - uiteraard - de bezettingsgraad en de
gecorrigeerde  verpleegduur van groot belang zijn. Een toename
van de bezettingsgraad met 1 punt doet het aantal opnamen per
bed per jaar met 0,23 toenemen. Als de gecorrigeerde verpleeg-
duur met 10% stijgt, neemt de doorstroming met + 2 opnamen per
bed per jaar af. Dat het percentage KNO-pationtdn de doorstro-
ming beinvloedt, was ook reeds bekend.

l In de afgelopen jaren kan in ons land de algemene tendens worden gesigna-

leerd dat de daling in de gemiddelde verpleegduur iets sterker is dan de
daling in de bezettingsgraad, zodat per saldo een iets hogere doorstroming
is te constateren.
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Tabel VIII.1 Tabel VIII.2
Variatie in de doorstroming Kostenmodel met wer-

kelijke verpleegduur
(VD) in plaats van
gecorrigeerde ver-
pleegduur (Cvd)

variabele opnamen per bed opnamen per bed kosten per opname

Copistante 16,42 ( 1,75 ) 20,31 ( 3,08 ) 1664,40 ( 556,99  )
Fac -0,246 ( 0,206 ) -0,217 ( 0,755 ) -92,99 ( 64,26  )
Fac 2 0,0111 ( 0,0128) 0,0082 ( 0,0441) 7,42 ( 4,00  )
(Fac-8,02) (Bed-336,8) -6,44*10-4 (5,43x10-4) -1,04910-3 (2,01 x10-3) -0,399 ( 0,168 )

Dsgr 0,0290 ( 0,0700) -0,162 ( 0,255 ) -30,50 ( 21,43  )
Dsgr2 -1,19*10-4 (4,39*10-4)  1,20x 10-3 (1,55*10-3) 0,175 ( 0,134 )
KNO 0,1951 ( 0,0125) 0,1693 ( 0,0446) -4,77 ( 4,26  )
Poli -1,27x10-3 (8,72x10-3) -0,0146 ( 0,0311) 0,50 C 2,79  )

Spec 0,018 ( 0,230 ) 0,350 ( 0,839 ) 203,64 ( 71,24  )
Coas 0,323 ( 0,198 ) 1,718 ( 0,706 ) -1,76 ( 60,54  )
Zver -0,210 ( 0,166 ) -0,406 ( 0,591 ) -32,13 ( 50,86  )
Bed -3,77*10-3 (4,68x 10-3) -0,0148 ( 0,0167) -2,98 ( 1,44  )
Bed 2 7,9 6x 1 0 - 6 ( 6,2 8x 1 0 - 6 )  1,7 3 x 1 0 - 5 ( 2,4 1 x 1 0- 5 )  4,1 7 x 10 - 3 ( 1,92 x 1 0- 3 )

Bezgr 0,2321 ( 0,0154)        -          -       -15,21 C 4,72  )
Cvd -1,0490 C 0,0351)        -          -           -          -
VD                           -          -           -          - 89,74 ( 12,56  )

Or,ill - 2,50 x 1 0 - 3 ( 6,7 6 x 1 0 - 3 ) -0,0376 ( 0,0245) -0,62 ( 2,08  )
PO 0,381 ( 0,229 ) -0,422 ( 0,834 ) 101,03 ( 70,89  )
Klas 0,0155 ( 0,0150) 0,0523 ( 0,0541) -0,93 ( 4,64  )
Bouw 0,112 ( 0,452 ) 2,00 ( 1,64 ) -430,77 ( 138,34  )
Bouw 2 0,29x 10-4 (1,17x10-4) -5,08x10-4 (4,25x10-4) 0,1126 ( 0,0358)
Urb -0,0578 ( 0,0990) 0,205 ( 0,362 ) 12,32 ( 30,31  )
RK -0,081 C 0,183 ) 1,223 C 0,650 ) 59,47   (  55,71  )
OPOT/ -0,105 C 0,170 ) 1,334 C 0,609 ) 8,16 ( 52,13  )

R2 0,961 0,461 0,750
N 112 113 110
R2 0,952 0,344 0,687

Welke van de drie genoemde invloeden is nu het belangrijkst?
Een  ordening naar belangrijkheid is mogeli jk  aan de  hand van de
relatieve aandelen in de verklaringskracht van deze drie in-
vloeden (zie paragraaf IV.3.1). De gecorrigeerde verpleegduur
blijkt verreweg de belangrijkste variabele te zijn, daarna
volgt het percentage KNO-pationten en de bezettingsgraad.

Van de overige variabelen valt op dat het merendeel geen of
nauwelijks enige invloed heeft op de doorstroming. Dit vindt
misschien zijn oorzaak in de overheersende invloed van de ver-
pleegduur, het percentage KNO-pationten en de bezettingsgraad
in de geschatte vergelijking. De totale verklaringskracht isook bijzonder hoog te noemen (R2=0,95). Opmerkelijk is het
dat de omvang van het ziekenhuis geen significante invloed op
de doorstroming blijkt uit te oefenen.
(corr =-0,14). Dit betekent dat voor onze

omvang,doorstroming
situatie de discussie over het verband tussen omvang en capa-
citeitsbenutting (zie paragraaf II.4.2) niet relevant is. Wel
blijkt de doorstroming nog beinvloed te worden door de beheer-
vorm van het ziekenhuis. In particuliere ziekenhuizen zou het
aantal opnamen per bed per jaar onder overigens gelijkblijvende
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omstandigheden lager liggen dan in overheidsziekenhuizen. Deze
niet verwachte invloed kan verklaard worden uit het hanteren
van de ceteris paribus-clausule, waarbij in dit verband onder
andere een gelijkblijvende bezettingsgraad en verpleegduur
verondersteld wordt. In het gemiddelde ziekenhuis maakt dit
verschil echter nauwelijks 2% uit.
Uit de correlatiematrix van de schatters valt op te maken dat
een aantal afzonderlijke invloeden niet goed konden worden ge-
scheiden. Om deze redenen is een vergelijking geschat waarbij
de gecorrigeerde verpleegduur en bezettingsgraad buiten be-
schouwing worden gelaten (tabel  VIII. 1) . De totale verklarings-
kracht is veel lager geworden. De belangrijkste invloed gaat
uit van het percentage KNO-pationten, terwijl verder nog een
rol spelen de co-assistentenopleiding, de opname-index, het
bouwjaar, de aard en het karakter van het ziekenhuis.

Het in de vooranalyse gevonden sterke verband tussen de
doorstroming en verpleegduur enerzijds en het percentage KNO-
pationten anderzijds wordt hier bevestigd. Bij opname van dewerkelijke verpleegduur en het percentage KNO-pationten in het-
zelfde model kunnen daardoor de regressieresultaten beInvloed
worden. Dit kan geIllustreerd worden aan de hand van de verge-
lijking ter verklaring van de kosten per opname. De grootte
van de invloed van het percentage KNO-pationten daalt sterk.
De hier gevonden coofficient (-4,77 met een standaardafwijking
van 4,26) wordt zelfs insignificant (zie tabel VIII.2). De ge-
schatte codfficient voor de werkelijke verpleegduur (VD) daar-
entegen wordt hoger  (89,74 met een standaardafwijking van 12,56) .
Uit analytisch oogpunt is het daarom beter in de regressiemo-
dellen niet de doorstroming en de verpleegduur zonder meer,
maar voor KNO gecorrigeerd op te nemen. Deze procedure is in
onze (basis)modellen ook steeds gevolgd. De gecorrigeerde ver-

pleegduur (Cvd) is daarbij als volgt gedefinieerd:
Cvd = aantal verpleegdagen - aantal KNO-verpleeqdagen

aantal pationten - aantal KNO-pationten

Een correctie op de doorstroming is ingewikkelder van aard,
omdat het aantal beschikbare bedden voor het specialisme KNO
niet bekend is. Een verdeling naar rato van het werkelijke
beddengebruik leidt tot de volgende formule voor de gecorri-
geerde doorstroming (CD):
CD = aantal pationten - aantal KNO-pationten

aantal beschikbare bedden (1 - % KNO-verpleegdagen/100)
Hoewel in de regressiemodellen wordt gewerkt met de gecorri-
geerde variabelen, wordt ter vergemakkelijking van de inter-
pretatie van de resultaten in het vervolg van deze studie
steeds gesproken over de werkelijke verpleegduur (VD) en wer-
kelijke doorstroming (D). Daarvoor is het nodig de geschatte
coifficient van de gecorrigeerde doorstroming om te rekenen
naar de werkelijke doorstroming. Deze transformatie vindt
plaats onder de veronderstelling dat een verandering in de
doorstroming via de KNO of via de andere specialismen eenzelf-
de effect op de kosten en personeelsbezetting heeft.
De nieuwe codfficient van de lineaire term van de doorstroming

a* CD
a wordt verkregen  uit :  a*  .C D=a. D  +  a=     D
Evenzo geldt  voor de nieuwe coef ficient van de kwadratische term
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b*(CD)2b =
D2 . Hierin stellen a* en b* de nog niet teruggetrans-

formeerde regressiecoifficienten voorL Berekening voor het ge-
middelde ziekenhuis met CD=18,27 en D=20,67 leidt tot:
a=0,8839 a* ; ca=0,8839 ca*
b=0,7786 b* ;       Gb  =0,7 7 8 6   ab*
Ten aanzien van de verpleegduur kan een analoge omrekenings-
procedure plaatsvinden. Dit kan geschieden onder de veronder-
stelling dat een bepaalde verandering in de verpleegduur van
het ziekenhuis een even groot effect heeft op de kosten, of
deze nu het gevolg is van een verandering in het percentage
KNO-patidnten of niet. Uitgaande van het gemiddelde ziekenhuis
(VD = 16,41; Cvd = 18,46) krijgen we de volgende transformatie:
a  =  1,1 2 5 a* ;      ca  =  1,1 2 5   ca*
b=1,259 b* ;        ab  =1,259    Gb*

VIII.2.3 Invloed van de doorstroming op de kosten en de per-
soneelsbezetting per 100 bedden

Er is een regressiemodel geschat met onder andere de gecorri-
geerde doorstroming en het kwadraat ervan als verklarende va-
riabelen (tabel VIII.3). In vergelijking met het model waarin
in plaats van de doorstroming de bezettingsgraad en de ver-
pleegduur zijn opgenomen, zijn de geschatte coofficienten be-
horende bij de overige variabelen weinig of niet veranderd.

Tabel VIII.3 Regressiemodellen met een lineaire en kwadratische term voor
de gecorrigeerde doorstroming

kosten prr tntale kosten 1)/sonerl·:1,4'zi·t ting
variabrle kost n per opname

verpleegdaq (X 10-4) per 100 bedden

(&..st.inte 5442,02 (]002,69 ) 244,06 1 62,01 1 -4935.05 (1366,69 ) 16,7,39 ( 62,49  1
Fic -91,54 ( 64,06 ) -0,78 ( 3,96 ) 7,02 ( 11,43 ) -0,82 ( 3,95  )
Fac2 7,75 ( 3,94 ) 0,184 ( 0.244 ) 4,49 C 2,12 ) 0,192 C (1,242 1

(Fac-",02) IBed- 4 17) -0,407 ( 0,166 ) -0,0140 ( 0,0103) -0,174 1 0,105 )1) -( ,017 ( 0,01(1 )

D.qr -34,35 ( 20,97 ) -2,46 ( 1,29 ) -9,84 ( 14,94 ) -2,92 ( 1."   )

D.9.' 0,199 k 0,132 1 14,61x10-3 (8,14x10-3) 0,0487 ( 0,ORA2) 16,27xlt)-3 (8,21*10-')
KN( ) -17,91 f 3,77 ) -0,123 C 0,233 ) -2,66 ( 1,71 ) -0,274 0.235 )
P.li 0, ' 8 ( 2,72 } -0,172 ( 0,168 ) 0,052 { 1,30 ) 0,170 0,165 1

St,ri· 190,73 ( 70,51 ) 10,53 C 4,36 ) 172,75 { 44,15 1 7,50 4,37  1
(-(,as -15,49 ( 61,14 ) -2,92 ( 3,78 ) -11,66 C 32,60 ) 2,78 4.42  I
Z.'·r -33,77 ( 50,20 ) -0,47 ( 3,10 ) -6,31   [  27,73 } 1,31 J.13
114·d - +.09 < 1,43 ) -0,1509 C 0,0881) 7.•1) t 0,414 1 -0,1795 ('' t).1,)1 I

Heit 4,21x10-' (1,911tl0-31 1,8Ox]0-4 (j,]Bx]0-4) 2,1 4xlf;-7 (1,44x]11-1) 2,21.10-4 1,20'10-4)
(.[)

-
1'·/,4, ( 102,05 ) -14,1# C („ 31 } -19,:,4 1 47,32 ) - 1 ,{}(, b, 1/   )

<'D2 7. % C 2,72 ) 0, 174 C 0,168 ) 0,65 ( 1,25 ) (1,O5Ii (1,1 7< )     3

(Kil -(},71) ( 2,06 ) -11,085 C 0,127 ) 0,(1,)/ ( 4.% ) -0,170 (),121) )

P. 46,H 3 1 71,92 N 4,22 ( 4,45 29,4 ( ( 35,(1/ ) -11,04 4,4)  3
Klas -2,20 1 4,57 ) 0,043 ( 0,283 ) 0,4(, ( 2,31 ) (),447 0....B..   ,

Boi w - 195,611 1 137,57 ) -24,44 ( 8,51 ) -144,90 ( 56,74 ) -1,13 8.,«,  )
&,uw 2 0,1015 C O,0156) 6,3Ax]n-3 (2,20xlo-31 0,0.80 i (),(1146) O,35Xto-3  2,22*10-31
tilt' 28,01 ( 30,13 ) 1,18 C 1,88 3 2 , ori 4 14,67  1     -0,30   (   1,89  )
"' 541,114 C 55,08 ) 1.90 < 3.41 ) 35,52 C 25,98 j 0,(/2 { 1,45  1

l'P'.11 10,15 ( 51,68 ) 2,0, < 3,20 ) 28,79 ( 26,21 1 1.1" ( i.22 1

HZ 0,755 0,518 0,963 0,647
N 110 1/0 11(1 112

ti'                                                                     0.6 9 1 0,421 0,954 0. r, i, 4

1) In het model ter verklaring van de totale kosten vond alleen een trans-

formatie plaats voor de lineaire en kwadratische term van het bouwjaar.
De co6fficient van de interactieterm behoort dus hier niet bij (Fac-8,02)
IBed-337) maar bij Fac x Bed.
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Doorstroming en totale kosten
De kwadratische term van de doorstroming blijkt niet signifi-
cant te zijn. Een lineair verband levert eveneens nauwelijks
significante resultaten op (zie figuur VIII.1). De doorstro-
ming heeft derhalve slechts een geringe invloed op de totale
kosten. Een opname per bed meer of minder is voor de totale
kosten niet van grote betekenis. Met andere woorden: het ver-
schil in capaciteitsbenutting tussen de ziekenhuizen leidt tot
slechts geringe verschillen in de totale kosten.

Fig. Vill.1 1/m 4 Particle curven van de 9-variabelen m.b.t. de doorstroming (D)
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Kosten per verpleegdag (92); Personeelsbezettlng per 100 bedden (93);
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Voor het gemiddelde ziekenhuis hedragen de geschatte meerkos-
ten van een additionele opname (marginale kosten) f 130,66
(0=115,68) , uitgaande van een lineaire specificatie. Uitge-
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drukt in procenten van de gemiddelde kosten per opname zijn
de marginale kosten van een opname 8,2%, dus erg laag. We
kunnen deze uitspraak overigens niet met een absolute zeker-
heid doen. We kunnen becijferen dat met een betrouwbaarheid
van ongeveer 97,5% de marginale kosten van een extra opname
via de doorstroming lager zullen zijn dan 22%.

Doorstroming, gemiddelde kosten en personeelsbe-
zetting per 100 bedden
In het model ter verklaring van de gemiddelde kosten per opna-
me blijken de betreffende coofficienten statistisch zeer sig-
nificant te zijn. De parti8le curve van de kosten per opname
met betrekking tot de doorstroming heeft een U-vormig verloop;
het minimum ligt echter vrijwel buiten de relevante range. Dit
minimum wordt bereikt bij een doorstroming van 26,8. Het rele-
vante deel van de curve van de doorstroming kent een dalend
verloop (figuur VIII.2). De gemiddelde kosten per opname nemen
dus sterk af als de doorstroming toeneemt. Deze afname wordt
bij een toenemende doorstroming wel iets kleiner. Een derge-
lijke curve duidt erop, dat in de ziekenhuizen in hoge mate
sprake is van constante kosten, zoals ook reeds bij de totale
kosten werd geconcludeerd.

De marginale kosten per opname in het gemiddelde ziekenhuis
kunnen op grond van het geschatte gemiddelde kostenmodel bere-kend worden op f 115,011 (0=181,64); dat is 7,2% van de ge-
middelde kosten per opname. Dit komt praktisch overeen met het
via het totale kostenmodel berekende percentage.
Zoals uit het verloop van de curve is te zien verschilt de
verandering van de kosten per opname tengevolge van verande-
ringen in de doorstroming (marginale kosten) al naar gelang
het  niveau  van de doorstroming. In tabel VIII.4 worden bij ver-
schillende niveaus van de doorstroming de elasticiteiten ge-
geven. Bij een lager niveau van de doorstroming is de absolute
afname van de kosten per opname veel groter dan bij een hoger
niveau. Bij het steiler verlopende deel van de curve zullen
derhalve de marginale kosten van de additionele opname lager
zijn. Dit betekent, dat de marginale kosten van een extra pa-
tiont lager zullen zijn bij lagere niveaus en hoger bij hogere
niveaus van de doorstroming. Met andere woorden: bij een hoge-
re bedrijfsdrukte kost het steeds meer om een extra opname te
behandelen ('wet van de afnemende meeropbrengsten'). Dit kan
samenhangen met (duurdere) overuren, onregelmatig werk, een
onder grote druk werkende organisatie en meer dergelijke fac-
toren.

luitgaande van het volgende parti6le model voor de kosten per opname (K/0)
kunnen we de marginale kosten per opname (DK/30) afleiden:  K/0 =C+ aD;

hierin isa = -2 2, D = B d ' Bed = constant en C = constant. Het parti6le
02model kunnen we schr i jven  als  K/0 =C+a B d;  K= CO + aBed. Hieruit volgt

DK/00  = C+2aD  =  K/0 + aD.  Bij een kwadratische  vorm  kan een soortgelijke
formule voor de marginale kosten worden afgeleid.

230



Tabel vIII.4  Elasticiteit van de kosten per opname bij diverse niveaus van

de doorstroming, uitgaande van de bijbehorende kosten per
opname

doorstroming elasticiteit standaardafwijking (0)1)

D = 15 -0,94 0,19

D = 17 -1,01 0,17

D = 19 -1,01 0,14

D = 20,67 -0,92 0,11

D = 21 -0,92 0,11

D = 23 -0,71 0,18

1)Om deze te berekenen is ervan uitgegaan dat de bij een bepaalde doorstro-

ming behorende kosten per opname gegeven waren. Men kan laten zien dat

dit een gering verlagend effect op de standaardafwijking heeft.

Ook bij de kosten per verpleegdag vinden we sterk significante
resultaten. De partiole curve van de kosten per verpleegdag met
betrekking tot de doorstroming kent eveneens een U-vormig ver-
loop. liet minimum van deze curve ligt bij een doorstroming van
21,7. De parti&le curve van de kosten per opname verschilt van
die van de kosten per verpleegdag in die zin dat bij de kosten
per opname alleen het dalende stuk relevant was.
voor de kosten per verpleegdag geldt dat een intensivering van
het beddenqebruik in termen van de doorstroming in eerste in-
stantie leidt tot daling van de kosten per verpleegdag. Paral-
lel hiermee nemen ook de kosten per opname af, doch sterker.
Dit heeft te maken met het feit dat de doorstroming is opge-
bouwd uit twee deeleffecten, namelijk de bezettingsgraad en de
gemiddelde verpleegduur. Deze laatste speelt een belangrijker
rol voor de kosten per opname dan voor de kosten per verpleeg-
dag. Hierop komen  we   in de volgende paragraaf nog terug.  Na een
bepaald niveau van de doorstroming gaan de kosten per verpleeg-
dag toenemen. Dit betekent, dat een verdere intensivering dan
leidt tot hogere kosten per verpleegdag. Doch de kosten per
opname blijven dalen. Anders gezegd: vanuit het oogpunt van de
kosten per verpleegdag is een verdere verhoging van de door-
stroming iets kostbaarder doch vanuit het oogpunt van de kos-
ten per opname niet (substitutie: kortere verpleegduur en iets
duurdere dagen): Hieruit blijkt het belang van het onderscheid
in kosten per opname en kosten per verpleegdag.

Een toenemende doorstroming (meer opnamen per bed per jaar)
kan betekenen, dat 6f het aantal verpleegdagen constant blijft
8f het aantal verpleegdagen toeneemt (de bezettingsgraad
stijgt). In dit laatste geval is er een betere benutting van
de capaciteit bij toenemende intensivering (zie hiervoor para-
graaf VIII.3.2).
Bij een constant aantal verpleegdagen en een lage doorstroming
zou volgens de curve een verhoging van de doorstroming een
substitutie van moeilijkere  door eenvoudigere ziektegevallen
met zich mee moeten brengen (zie paragraaf VIII.3.1). In dat
geval kan het zijn dat men bepaalde pationten korter laat lig-
gen (sneller ontslag) terwijl men andere pationten met een
kortere verpleegduur opneemt. Uit de correlaties komt naar
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voren, dat bij een lage doorstroming de bezettingsgraad een
grotere (positieve) betekenis heeft dan bij een hoge doorstro-
ming (negatieve samenhang).
Het is goed te bedenken dat de invloed van de doorstroming op
de kosten per verpleegdag weliswaar significant, maar in abso-
lute zin niet groot te noemen is. Voor de verklaring van de
verschillen  in de kosten per verpleegdag levert de doorstroming
een geringe bijdrage, zoals zal blijken uit paragraaf VIII.5.

Het is de moeite waard om de invloed op de personeelsbezet-
ting per 100 bedden na te gaan. Uit het regressiemodel met de
personeelsbezetting per 100 bedden blijkt, dat er geen signi-
ficant kwadratisch verband is tussen de doorstroming en de
personeelsbezetting. Wel is sprake van een lineair verband
(zie figuur VIII.4). Deze relatie betekent, dat een verschil
in doorstroming in het algemeen zal leiden tot een iets andere
personeelsbezetting per 100 bedden. Het maximale verschil in
de personeelsbezetting per 100 bedden bij het maximaal waarge-
nomen verschil van doorstroming is 8,8 personeelsleden oftewel
6,8% van de gemiddelde personeelsbezetting per 100 bedden.
De elasticiteit van de personeelsbezetting per 100 bedden met
betrekking tot de doorstroming kan in het gemiddelde zieken-
huis becijferd worden op 0,16.

VIII.2.4 Vergelijking van de verschillende invloeden van de
doorstroming

De reeds genoemde en andere elasticiteiten staan vermeld in
tabel VIII.9 (blz. 244), waarin tevens de standaardafwijkingen
zijn opgenomen.
Uit een vergelijking der elasticiteiten betreffende de door-
stroming blijkt, dat bij een verandering in de gemiddelde
doorstroming van 1% de gemiddelde kosten per opname afnemen
met 0,92 procent en de gemiddelde kosten per verpleegdag met
0,12%, terwijl de gemiddelde totale kosten met 0,08% en de ge- .
middelde personeelsbezetting per 100 bedden met 0,16% toenemen.
Het relatieve effect van de doorstroming op de kosten per op-
name is meer dan 7x zo groot als op de kosten per verpleegdag.
Het effect op de personeelsbezetting is tegengesteld aan dat
op de kosten per verpleegdag.
Voor de totale kosten is de laagste elasticiteit te signaleren.
Opgemerkt wordt nog, dat de weergegeven elasticiteiten hier
berekend zijn in het gemiddelde ziekenhuis met de gemiddelde
waarde voor de verschillende variabelen.
Het feit dat voor de kosten per opname een zeer hoge elastici-
teit wordt gevonden en voor de totale kosten een erg lage, be-
vestigt de conclusie, dat de marginale kosten van een extra
opname bij een verhoging van de doorstroming erg laag zijn.
Bij de lagere elasticiteit van de kosten per verpleegdag ten
opzichte van de kosten per opname, moeten we bedenken dat ener-
zijds de doorstroming in hoge mate bepaald wordt door de ge-
middelde verpleegduur en anderzijds, zoals nog zal blijken, de
gemiddelde verpleegduur een gering effect heeft op de kosten
per verpleegdag. Dit is ook de reden waarom de marginale kos-
ten van een extra verpleegdag niet via de doorstroming worden
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berekend. Om deze marginale kosten te berekenen moeten we na-
melijk het effect meten van het maken van een extra verpleeg-
dag op de totale kosten. Een hogere doorstroming hoeft niet
altijd meer verpleegdagen tot gevolg te hebben. Een reden om
deze modelconceptie met de doorstroming minder geschikt te
achten om de marginale kosten van een extra verpleegdag te be-
rekenen.

De doorstroming heeft op de personeelsbezetting per 100
bedden evenals op de totale kosten een verhogende invloed.
Hoewel een intensivering van het beddengebruik tot een iets
hogere personeelsbezetting leidt, zullen de gemiddelde kosten
per opname natuurlijk blijven dalen; in termen van de kosten
per opname is de hogere personeelsinzet bij een hogere door-
stroming voordelig.
Bij een toename van de doorstroming stijgen de personeelsbe-
zetting per 100 bedden en, na een bepaald punt, ook de kosten
per verpleegdag. Een alternatieve veronderstelling is dat met
een toename van de personeelsbezetting c.q. de kosten per ver-
pleegdag het aantal opnamen per bed stijgt. Welke propositie
de juiste is hangt af van de vraag die beantwoord moet worden
alsmede van de wijze waarop er tegen het produktieproces van
het ziekenhuis aangekeken wordt. Wordt van hogerhand te voren
een normatief bepaalde personeelsbezetting en daaraan gekoppeld
een bedrag vastgesteld waaraan het ziekenhuis zich moet houden
dan kan de tweede veronderstelling redel zijn. Krijgt het zie-
kenhuis daarentegen de werkelijke gemaakte kosten vergoed dan
is de eerste propositie de juiste (zie ook Feldstein, 1967,
blz. 158).
In ons land is tot op heden de eerste veronderstelling het
meest aannemelijk, zeker voorzover een hogere doorstroming het
gevolg is van een hogere bezettingsgraad. De richtlijnen van
het COZ voor de personeelsbezetting zijn niet gekoppeld aan de
beschikbare, maar aan de bezette bedden. De voortdurend dalen-
de bezettingsgraad noopte tot een bijstelling van de zogenaam-
de 90%-bezettingsnorm welke norm toendertijd door het COZ ge-
hanteerd werd bij het bepalen van het in rekening te brengen
tarief (zie COZ, 1974 en 1975; zie ook blz. 242). Hieruit
blijkt dat gegeven een bepaalde personeelsbezetting het niet
mogelijk was de bezettingsgraad te handhaven  (zie ook paragraaf
VIII.3.2).
Deze overwegingen zijn overigens niet zonder betekenis voor
een eventuele invoering van een budgetsysteem in de toekomst.
Invoering van een star systeem zou kunnen betekenen dat de
dienstverlening van de ziekenhuizen in niet onbelangrijke mate
achteruit zou gaan:

Er is nog een andere invalshoek van waaruit de invloed van
de doorstroming is te bezien. In het voorafgaande is uitgegaan
van de gevoeligheid voor een verandering in de doorstroming,
maar we kunnen ook uitgaan van de invloed van de doorstroming
op de te verklaren variabele aan de hand van de relatieve aan-
delen. Bij deze problematiek wordt in paragraaf VIII.5 uit-
voerig stilgestaan.
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VIII.3 INVLOED VERPLEEGDUUR EN BEZETTINGSGRAAD OP DE KOSTEN
EN DE PERSONEELSBEZETTING PER 100 BEDDEN

In paragraaf VIII.3.1 zal nader worden ingegaan op de effecten
van de gemiddelde verpleegduur en in paragraaf VIII.3.2 op de
effecten van de bezettingsgraad. We zullen zien in hoeverre
deze twee componenten een andere kosteninvloed hebben.
In paragraaf VIII.3.3 worden de invloeden van zowel de door-
stroming als de bezettingsgraad en de gemiddelde verpleegduur
met elkaar vergeleken. In aanvulling hierop wordt in paragraaf
VIII.3.4 de behandelde stof verder uitgewerkt aan de hand van
enkele in de literatuur aangetroffen gevallen.

VIII.3.1 Invloed van de gemiddelde verpleegduur

Invloed gemiddelde verpleegduur op de totale kosten
In het basismodel in paragraaf VI.2 werd de gecorrigeerde ver-
pleegduur opgenomen als verklarende variabele. De coofficient
bleek niet significant, hetgeen betekent, dat de (gecorrigeer-
de) verpleegduur op de totale kosten een zeer geringe invloed
heeft. Het teken van de invloed is negatief en gaat dus in de
veronderstelde richting. Immers, bij een verlenging van de
(gecorrigeerde) verpleegduur onder de ceteris paribus-clausule
dat de bezettingsgraad constant blijft, zal het aantal opnamen
afnemen en zullen ook de totale kosten enigszins lager kunnen
worden (zie ook paragraaf VIII.3.4).
Er is ook een model geschat met een kwadratische term voor de
verpleegduur (zie tabel VIII.5). Deze blijkt iets significan-
ter dan de lineaire invloed, maar blijft niettemin gering.

Invloed verpleegduur op de gemiddelde kosten en
personeelsbezetting per 100 bedden
Uit paragraaf VI.2 blijkt de (gecorrigeerde) verpleegduur als
verklarende variabele voor de kosten per opname een zeer sig-
nificante invloed uit te oefenen. Ook hier is weer een model
geschat waarbij een kwadratische term van de (gecorrigeerde)
verpleegduur is opgenomen  om te toetsen of evenals bij de door-
stroming ook bij de (gecorrigeerde) verpleegduur het effect
op de kosten afhankelijk is van het niveau ervan. Dit lijkt
inderdaad het geval te zijn (tabel VIII.5). Er is sprake van
een steeds toenemend verloop van de partiole curve van de kos-
ten per opname met betrekking tot de gemiddelde verpleegduur,
aangezien alleen het stijgende deel relevant is (zie figuur
VIII.5).
We kunnen de consequenties berekenen van een verandering in de
gemiddelde verpleegduur op de kosten per opname. Als bijvoor-
beeld de verpleegduur afneemt met 3,4 dagen van 16,4 naar 13
dagen, dan dalen de kosten per opname met f 194,47. Dit is
12,2% van de kosten per opname in het gemiddelde ziekenhuis.
In tabel VIII.6 is voor verschillende niveaus van de verpleeg-
duur het geschatte verloop van de gemiddelde kosten gegeven.
Ook aan de hand van de elasticiteit van 0,85 (a=0,13) in het
gemiddelde ziekenhuis kan worden geIllustreerd dat de gemid-
delde verpleegduur een zeer sterke invloed heeft op de kosten
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per opname.
De marginale kosten van een additionele opname ten gevolge van
een verandering  in de gemiddelde verpleegduur  zijn te berekenen
met behulp van een formule die op een soortgelijke wijze kan
worden afgeleid als die welke op blz. 230 in voetnoot 1  be-
schreven is. Op grond van het gehanteerde model zijn ze te
schatten op f 239,65 (a=209,11). Uitgedrukt in de gemiddelde
kosten per opname is dit 15,0%. De marginale kosten zijn niet
constant. Bij een langere verpleegduur horen lagere en bij een
korte verpleegduur horen hogere marginale kosten.

Tabel VIII.5  Regressiemodellen met een lineaire en kwadratische term voor

de bezettingsgraad en de gecorrigeerde verpleegduur
variabele kosten per opname

kosten per totale kosten personeelsbezetting
verpleeqdaq per 100 bedden(x 10-4 3

Zonstante 2445,73 ( 593,41 1 221,73 ( 35,27 3 -4623,29 2593,86 ) 128,70 36,42
Fac -73,18 ( 71,27 ) -2,10 ( 4,12 ) 11,07 11,80 ) 0,55 4,17
Fac2 6,40 C 4,25 ) 0,252 0,253 ) 3,37 2,31 ) 0,103 0,255
(Fac-8,02)(Bed-337) -0,355 I 0,179 ) -0,0167 0,0106) -0,131 0,112 )1) -0,0128 0,0108
Dsgr -37,42 ( 21,55 ) -1,99 1,28 ) -14,62 15,27 ) -3,19 1,32
Degr 2 0,215 ( 0,135 ) 11,32x10-3 8,03x10-3) 0,0739 0,0905)  18,30x10-3  8,26x10-3
KNO -17,97 ( 3,88 ) -0,225 0,231 ) -2,15 1,76 ) -0,312 0,237
Poll 1,05 C 2,79 ) -0,069 0,166 ) -0,61 1,46 ) 0,136 0,165
Spec 197,49 ( 72,76 ) 12,30 4,32 ) 171,42 45,27 ) 5,45 4,45
Coal -24,51 ( 62,18 ) -3,24 3,70 ) -19,30 33,24 ) 3,11 3,81
Zver -13,16 ( 52,61 ) -0,37 3,12 ) 6,93 28,26 ) 0,58 3,22
Bed -2,86 ( 1,54 ) -0,1519 0,0932) 2,235 0,440 ) -0,1429 0,0959
Bed2 3,67*10-3 (2,03*10-31 1,86*10-4  1,21x 10-4) 2,44x10-3 1,5lx10-3) 1,75x10-4  1,24x 10-4
Cvd -114,64 ( 112,25 ) -14,71 ( 7,86 ) -85,42 74,47 ) -2,69 8,25
rvd2 5,03 C 1,51 ) 0,381 ( 0,208 ) 2,27 2,02 ) 0,046 0,214

:::::2 0,029 ( 0,495 ) 0,0069 ( 0,0294) -o,oto 0,224 ) 0,0518 0,0302
-21,50 ( 90,26 ) -2,12 ( 5,36 ) 5,13 39,62 ) -8,85 5,51

Opin -0,72 ( 2,09 ) -0,054 ( 0,124 ) -0,145 0,968 ) -0,161 0,127
PO 60,57 ( 73,02 ) 4,62 ( 4,34 ) 32,17 35,44 ) -11,85 4,40
Klas -1,05 C 4,64 ) 0,066 ( 0,276 ) 1,18 2,37 ) 0,491 0,283
BOUW -419,46 ( 137,97 ) -25,25 ( 8,12 ) 152,51 57,07 1 -1,91 8,50
Bou.2 0,1097 ( 0,0357}  6,65x10-3 (2,12x10-3) 0,0400 0,0147) 0,50x 10-3  2,19x10-3
Urb 19,92 ( 30,29 ) 0,91 ( 1,80 ) -2,28 14,52 ) -0,19 1,86  )
RK 69,76 ( 58,01 ) 3,38 ( 3,45 ) 30,48 26,45 ) -1,16 3,57  )
open 15,66 ( 52,46 ) 2,24 ( 3,12 1 29,24 26,45 1 0,48 2,21  )

R2 0,757 0,578 0,954 0,658
N 110 110 110 112
P 0,689 0,459 0,942 0,563

1)
zte voetnoot tabel VIII.3

Tabel VIII.6  Geschat verloop van de gemiddelde kosten bij veranderingen

in de verpleegduur, uitgaande van het gemiddelde ziekenhuis
(VD = 16,41)

toename kosten per opname toename kosten per verpleegdag

verpleegduur in f       a       in % in f a in %

13 -194,47 (75,62) -12,17 8,27 (4,94) 8,51
14 -154,53 (44,97) - 9,67 4,69 (2,67) 4,82
15 -100,41 (22,01) - 6,28 2,07 (1,31) 2,13
16        - 32,10 ( 5,47) - 2,01 0,40 (0,33) 0,42
16,41 -         -           -             -        -           -

17 50,38 ( 7,26) 3,15 -0,30 (0,43) -0,31
18 147,04 (20,35) 9,20 -0,04 (1,21) -0,04
19 257,88 (37,98) 16,13 1,18 (2,56) 1,21
20 382,91 (62,74) 23,95 3,35 (3,73) 3,45
21 522,11 (95,70) 32,66 6,49 (5,69) 6,67
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Bij de verklaring van de kosten per verpleegdag doet zich het
geval voor dat een lineair verband niet aanwezig is (zie para-
graaf VI.2), terwijl toetsing van een kwadratische vorm tot
redelijk significante resultaten leidt (tabel VIII.5). Het
verloop van de partiole curve kan gekenschetst worden als een
U-vormige curve met een minimum bij een verpleegduur van 17,2
dagen (figuur VIII.6).

Fig. Vill.5 t/m 7 Partlate curven van de 9-variabelen m.b.t. de verpleegduur (VD)
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Fig. VI11.5 Fig. Vill.6 Fig. VI11.7
Kosten per opname (91); Kosten per verpleegdag (92); Personeelsbezetting
7,09 VD2 - 151,47 VD + C 0,480 VD2 - 16,54 VD + C per 100 bedden (9,):

(4.41) (148.78) (0.262) ( 8,84) -0,857 VD + C
( 0.743)

De toename van de kosten per verpleegdag lijkt slechts ver-
klaarbaar als de aard van het pationtenbestand zich zou wij-
zigen (moeilijker ziektegevallen, meer terminale pationten).
Een uitdieping van dit vraagstuk vereist nadere studie.1
De betrouwbaarheid van de ligging van dit minimum is overigens
niet erg groot. Door een zeer geringe verandering van de co6f-
ficienten krijgt de curve een continu dalend verloop. Dit be-
tekent dat het oplopend deel van de curve een geringe statis-
tische significantie heeft.
Om iets meer inzicht te krijgen in de grootte van de invloed
van de gemiddelde verpleegduur op de kosten per verpleegdag,
berekenen we de elasticiteit. Deze elasticiteit is in het ge-
middelde ziekenhuis -0,12 (a =0,13). Deze invloed is aanzien-
lijk geringer dan die van de verpleegduur op de kosten per op-
name. Deze elasticiteit blijkt afhankelijk te zijn van het ni-
veau van de verpleegduur. Zo zien we dat als wordt uitgegaan
van een gemiddelde verpleegduur van 13 dagen, de kosten per
verpleegdag afnemen met f 0,5 2(a=0,2 7)   als de verpleegduur
met 1% toeneemt. Dit is 0,49% van de gemiddelde kosten per
verpleegdag. Het berekende effect blijft echter veel geringer

1Berry vond een statistisch significante, negatieve lineaire relatie, waar-
uit zou blijken dat enkele typen patiantenzorg minder kostbaar zouden zijn
per verpleegdag en dat bij  een bepaald type pati6ntenzorg de eerste dagen
in het ziekenhuis doorgaans duurder zouden  zijn  dan de laatste (Berry,  1974) .
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dan bij de kosten per opname.
Het geschatte verloop van het effect van de verpleegduur op de
kosten per verpleegdag is weergegeven in tabel VIII.6. De ver-
schillen ten gevolge van veranderingen in de verpleegduur zijn
niet erg groot. Dit betekent dan ook dat voor de verklaring in
de kosten per verpleegdag de gemiddelde verpleegduur niet erg
belangrijk is (zie ook paragraaf VIII.5).

Het verloop van de curve van de kosten per verpleegdag met
betrekking tot de verpleegduur is ongeveer hetzelfde als met
betrekking tot de doorstroming. Bij vergelijking van de curve
van de kosten per verpleegdag met die van de kosten per opname
is het van belang onderscheid te maken in een direct en een
indirect verpleegduureffect op de kosten per opname. Het di-
recte effect is de proportionele toename in de kosten per op-
name vanwege een verandering in de verpleegduur zonder dat de
kosten per verpleegdag veranderen. In de praktijk is er ook
altijd sprake van een (geringe) verandering in de kosten per
verpleegdag bij een verandering van de verpleegduur. Uit het
totale effect van de verpleegduur op de kosten per opname (fi-
guur VIII.5) en het indirecte effect via de kosten per ver-
pleegdag (figuur VIII.6) kan worden afgeleid dat in eerste in-
stantie het directe, proportionele effect van de gemiddelde
verpleegduur op de kosten per opname verminderd doorwerkt.
Het indirecte effect wordt steeds geringer doordat de afname
in de kosten per verpleegdag steeds geringer wordt en na een
verpleegduur van ongeveer 17,2 omslaat in een geringe toename
van de kosten per verpleegdag. We zien dan ook dat de toename
in de kosten per opname steeds groter wordt, doordat beide ef-
fecten elkaar dan versterken.

Als vervolg op deze redenering is het interessant om te be-
zien of en, zo ja, hoe de personeelsbezetting per 100 bedden
wordt beInvloed door de gemiddelde verpleegduur. Uit paragraaf
VI.2 blijkt dat er hoogstens in geringe mate sprake is van een
lineair verband. Dit partiole verband is in figuur VIII.7
weergegeven. Een kwadratische vorm (tabel VIII.5) leidt niet
tot een betere aanpassing.
De elasticiteit in het gemiddelde ziekenhuis is geli jk aan -0,11
(0=0,09).Dit effect is veel lager en tegengesteld aan het (gemid-
delde) effect bi j de kosten per opname. Ook in vergeli jkingmet de
kosten per verpleegdag is een ander verloop te signaleren.

Hoe verhouden zich nu deze verschillende invloeden? Bij een
verkorting van de gemiddelde verpleegduur en gelijkblijvende
bezettingsgraad zal een geringe personeelsintensivering kunnen
optreden. Dit resulteert echter niet in een toename van de
kosten per opname maar in een daling. De sterkte van de daling
in de kosten per opname is afhankelijk van het uitgangsniveau
van de verpleegduur.
Bij deze berekeningen wordt nog het volgende opgemerkt. De
verpleegduur is hier als een van de componenten van de door-
stroming behandeld, ofschoon aan de verpleegduur ontegenzeg-
lijk aspecten zijn te onderkennen die met de ziekenhuisfunctie
samenhangen. Er kan ook een zekere relatie zijn met de kwali-
teit van zorg (zie hoofdstuk II). Het behoeft geen betoog dat
naarmate de functie van het ziekenhuis en de aard van het pa-
ti6ntenbestand beter zijn ingebracht in het model, de (gecor-
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rigeerde) verpleegduur en het effect ervan op de kosten in
grotere mate een instrumenteel karakter zal krijgen. In de
kostenmodellen zijn hiervoor onder andere opgenomen de facili-
teitenindex, de despecialisatiegraad, de opleidingsfuncties,
de polikliniekvariabele en het percentage KNO-pationten (zie
hoofdstuk vII). Dat de verpleegduur in bepaalde mate een in-
strumentkarakter kan hebben, daarvoor zijn onder meer aanwij-
zingen te vinden in de daling ervan in de laatste jaren over
praktisch alle pationtencategorieon en vooral in de grote va-
riatie ervan per ziektegeval tussen een aantal regio's in ons
land (LISZ, 1975; SMR, 1976).

Bepaalde niet opgenomen pationtenkenmerken, zoals de leef-
tijdsverdeling, kunnen met de (gecorrigeerde) verpleegduur
samenhangen en het verkregen beeld verstoren. Er zijn daarom
twee modellen geschat, &6n waarin het percentage 65-jarigen en
ouderen als leeftijdsvariabele is opgenomen en 66n waarin dat
niet is gedaan. De betreffende gegevens zijn van 60 ziekenhui-
zen bekend. Uit de resultaten blijkt, dat het percentage 65+
geen significante invloed heeft, terwijl bovendien de coiffi-
cienten van de andere variabelen vrijwel hetzelfde zijn geble-
ven (zie paragraaf VII.2.3). Dit betekent dus, dat het leef-
tijdseffect impliciet in de andere functievariabelen is mee-
genomen. Ook is het belang van andere variabelen zoals de door
de SMR berekende 'verwachte' verpleegduur en de spreidingsin-
dices onderzocht (zie hiervoor appendix VII.C).

VIII.3.2 Invloed van de bezettingsgraad

Invloed bezettingsgraad op de totale kosten
Nagegaan is of er wellicht een kwadratisch verband is tussen
de totale kosten en de bezettingsgraad. Dit is niet het geval
(tabel VIII.5). Wel blijkt er een zwak significant lineair
verband te bestaan. Het partiole model is als volgt (zie para-
graaf VI.2):

totale kosten (x 10-4) = 3,16 Bezgr + C
(2,07)

Dit resultaat betekent dat de invloed van de bezettingsgraad
niet afhankelijk is van het niveau ervan. Als de gemiddelde
bezettingsgraad toeneemt met 1%, nemen de totale kosten naar
schatting toe met f 28.736,-. De kosten van een extra ver-
pleegdag zi jn op deze wijze berekend op f 25,66  (G = 16,45) .
Dit is 26,4% van de gemiddelde kosten per verpleegdag.

Invloed bezettingsgraad op de gemiddelde kosten en
personeelsbezetting per 100 bedden
Voor de gemiddelde kosten per opname is een sterk significant
lineair verband gevonden. Een kwadratische term is niet nodig.
Het volgende partiole model geldt (zie paragraaf VI.2):

kosten per opname = -16,51 Bezgr + C
( 4,71)

De kosten per opname nemen dus af als de bezettingsgraad toe-
neemt. De elasticiteit in het gemiddelde ziekenhuis is gelijk

238



aan -0,94 (c=0,27) en constant.
Evenals bij de kosten per opname bleek ook bij de kosten

per verpleegdag de kwadratische term van de bezettingsgraad
geen significante invloed te hebben (zie tabel VIII.5). Het
verband tussen de bezettingsgraad en de kosten per verpleegdag
kan als volgt worden geschreven:

kosten per verpleegdag = -0, 885 Bezgr + C
(0,281)

De geschatte coofficient is statistisch zeer significant. Bij
een stijgende bezettingsgraad nemen de kosten per verpleegdag
evenredig af. De marginale kosten per verpleegdag ten gevolge
van een verhoging van de bezettingsgraad kunnen in het gemid-
delde ziekenhuis becijferd worden op f 15,43 (c=25,61). Hier-
uit volgt, dat de marginale kosten per verpleegdag 15,9% van
de gemiddelde 'kosten per verpleegdag bedragen. Voor alle dui-
delijkheid: het gaat niet alleen om de kosten van het maken
van een extra verpleegdag, maar ook om de kosten van het aan-
tal extra verrichtingen, polikliniekbezoeken etc. die dan
worden geproduceerd.

In het model uit paragraaf VI.2 bleek de bezettingsgraad
een redelijk significante invloed te hebben op de personeels-
bezetting per 100 bedden. Ook hier is een kwadratisch verband
getoetst. Uit de resultaten zoals weergegeven in tabel VIII.5
blijkt dat dit eveneens statistisch redelijk significante re-
sultaten oplevert. Deze curve (zie figuur VIII.8) heeft een
U-vormig verloop met een minimum bij een bezettingsgraad van
85,4%. Bij een toenemende bezettingsgraad tot 85,4% neemt de
personeelsbezetting per 100 bedden af, daarna treedt een steeds
verdergaande personeelsintensivering op. Het belangrijkste
deel van de curve kent een toenemend verloop. Dit blijkt uit
de frequentieverdeling van de bezettingsgraad (tabel VIII.7).
Slechts 11 ziekenhuizen kennen een bezettingsgraad kleiner of
gelijk aan 86%.

Tabel VIII.7  Frequentieverdeling met betrekking tot de bezettingsgraad

bezettingsgraad (%) aantal ziekenhuizen                %

4100                           3                       2,7
98 - <100                           2                       1,8
96 - < 98                          10                       9,2
94 - < 96                          12                      10,9
92 - < 94                          21                      19,2
90 - < 92 14 12,7
88 - < 90 23 20,9
86 - < 88                          14                      12,7
84 - < 86                           2                       1,8
82 - < 84                           4                       3,6
80 - < 82                          2                      1,8

< 80                           3                       2,7

\totaal 110 100,0%
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Fig. Vill.  8 Partidle curve van de personeelsbezetting per 100 bedden (9 )
m.b.t. de bezettlngsgraad (Bezgr);
0,0518 Bezgr2 - 8,85 Bezgr + C
(0.0302) (5,51)

Dat het effect van de bezettingsgraad op de personeelsbezet-
ting per 100 bedden niet bij elk niveau van de bezettingsgraad
hetzelfde is, valt ook af te lezen uit tabel VIII.8. Hierin
zijn de elasticiteiten en hun standaardafwijkingen gegeven bij
verschillende uitgangsniveaus van de bezettingsgraad.

Tabel VIII.8  Elasticiteiten van de bezettingsgraad met betrekking tot de

personeelsbezetting per 100 bedden

bezettingsgraad elasticiteit standaardafwijking

80 -0,35 0,43
85 -0,03 0,29

90 0,33 0,20

91,08 0,41 0,20

95 0,71 0,28
99 1,01 0,42

Voor ziekenhuizen met een lagere dan de gemiddelde bezettings-
graad heeft een verandering van de bezettingsgraad voor de
personeelsbezetting per 100 bedden weinig consequenties. Een
verlaging van de bezettingsgraad blijkt hier niet of nauwe-
lijks tot een inkrimping van het personeelsbestand te leiden.
Voor ziekenhuizen met een gemiddelde of een hogere bezettings-
graad daarentegen, vraagt een verhoging van de bezettingsgraad
een hogere personeelsbezetting per 100 bedden; dit wordt door
het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven ook gehonoreerd. In te-
qenstelling met de personeelsbezetting per 100 bedden zien we
bij de kosten per opname en de kosten per verpleegdag geen
stijgend, maar een dalend verloop. Dit betekent dus, dat de
hogere personeelsinzet per saldo op de gemiddelde kosten per
opname en per verpleegdag geen verhogende doch een verlagende
invloed heeft.

VIII.3.3  Vergelijking invloed van de doorstroming, gemidd lde

In het voo:,„."g,i'. " i..".'..sgv..a,e doorstroming,/:e
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bezettingsgraad en de gemiddelde verpleegduur afzonderlijk be-
handeld. Nu worden deze invloeden met elkaar vergeleken. De
verpleegduur heeft het grootste effect op de kosten per opname
en een veel geringer op de kosten per verpleegdag en de perso-
neelsbezetting per 100 bedden. Zoals reeds eerder opgemerkt,
moet men hierbij bedenken dat deze effecten afhankelijk zijn
van het uitgangsniveau van de verpleegduur. Dit geldt overi-
gens ook voor de invloed van de bezettingsgraad op de perso-
neelsbezetting per 100 bedden.

Het doorstromingseffect op de kosten en de personeelsbezet-
ting per 100 bedden bestaat uit een bezettingsgraad- en een
verpleegduureffect. Ten aanzien van de kosten per opname kan
worden geconcludeerd, dat het sterke doorstromingseffect in
grotere mate wordt bepaald door het verpleegduur- dan door het
bezettingsgraadeffect. Ten aanzien van het veel geringere ef-
fect van de doorstroming op de kosten per verpleegdag speelt
eveneens het verpleegduureffect een belangrijke rol. De bezet-
tingsgraad is ook hier voor de doorstroming, zeker bij een ho-
ger niveau daarvan, van minder belang.

Als we uitgaan van de totale kosten, dan blijkt de door-
stroming slechts een zeer gering effect te hebben. Met andere
woorden: de totale kosten van een ziekenhuis zijn vrij onge-
voelig voor het feit of men gegeven de capaciteit, functie e.d.
een opname per bed per jaar meer of minder heeft.
Als we uitgaan van de kosten per opname en per verpleegdag dan
krijgen we een tegenovergesteld resultaat. Deze bevindingen
zijn met elkaar in overeenstemming. Immers, als de totale kos-
ten vrijwel gelijk blijven bij een toename van het aantal op-
namen, dan zullen de gemiddelde kosten per opname juist sterk
afnemen. Een analoge conclusie kan warden getrokken ten aan-
zien van de kosten per verpleegdag. Deze verhoudingen zijn
echter niet onafhankelijk van de bedrijfsdrukte. Het blijktnamelijk dat wanneer men de doorstroming steeds verder verhoogt,
de kosten per opname iets minder sterk gaan dalen. Dit bete-
kent dus, dat bij een hoger niveau van de doorstroming een op-
name steeds iets meer gaat kosten.

Met betrekking tot de personeelsbezetting per 100 bedden
kan worden geconcludeerd, dat een hogere doorstroming leidt
tot een zekere personeelsintensivering. Ondanks deze intensi-
vering vindt er aanvankelijk een daling van de kosten plaats,
zowel per opname als per verpleegdag, zoals we zojuist hebben
gezien. Het maximale verschil in de personeelsbezetting, samen-
hangend met een maximaal verschil in de doorstroming, is onge-
veer 9 personeelsleden per 100 bedden. In het gemiddelde zie-
kenhuis komt dit verschil overeen met minder dan 7% van de ge-
middelde personeelsbezetting per 100 bedden.
Een vergelijking van de verschillende invloeden ten gevolge
van een verandering in de doorstroming is mogelijk door de
elasticiteiten te berekenen. Dan blijkt, dat bij een verande-
ring in de gemiddelde doorstroming van 1%, de gemiddelde kos-
ten per opname afnemen met 0,92%, de gemiddelde kosten per
verpleegdag met 0,12%, terwijl de gemiddelde totale kosten met
0,08% en de gemiddelde personeelsbezetting per 100 bedden met
0,16% toenemen (tabel VIII.9).

De doorstroming blijkt primair bepaald te worden door de
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verpleegduur en, in mindere mate, door het percentage KNO-pa-
tionten en de bezettingsgraad van het ziekenhuis. Dat de om-
vang van het ziekenhuis de doorstroming beinvloedt werd niet
gevonden. Behalve een onderzoek naar de mate waarin de be-
schouwde variabelen de doorstroming bepalen, is eveneens de
kwestie van de onderlinge samenhang tussen bezettingsgraad en
verpleegduur van belang. Hebben ziekenhuizen met een lage be-
zettingsgraad een duidelijk afwijkend langere (of kortere)
verpleegduur dan de andere ziekenhuizen? Een diepgaand onder-
zoek naar deze vraagstelling werd niet ingesteld, maar uit de
beschikbare resultaten blijkt nergens een sterke relatie. Een
eerste aanwijzing voor de afwezigheid ervan, kan men vinden in
de correlatiecoofficient (corr =-0,22). Deze isBezgr,Cvd
weliswaar negatief, maar in absolute zin laag. Inde correlatie-
matrix zijn evenmin bevestigingen te vinden van een verband
tussen de hoogte van de bezettingsgraad en het opnamebeleid.
Meer diepgaand is dit vraagstuk onderzocht door de zogenaamde
Commissie Minimumbezettingsgraad op basis van SMR-gegevens.
Aanleiding hiertoe was de steeds naar voren gebrachte gedachte
dat de minimumbezettingseis de oorzaak was van te veel en te
langdurige opnamen (Wagner, 1975). Voor de juistheid van deze
bewering kon echter deze commissie geen bewijzen aanvoeren.
Letterlijk zegt zij: 'Uit het voorhanden zijnde en geanaly-
seerde cijfermateriaal komt niet naar voren, dat instellingen
met een lage of te lage bezettingsgraad een afwijkend opname-
of ontslaggedrag vertonen, dat wil zeggen de pationt vroeger
opnemen en later ontslaan, waarbij de opname-indicatie zelf
onbesproken moet blijven.' (Commissie Minimumbezettingsgraad,
1973).

In het kader van de capaciteitsbenutting lijkt op het eerste
gezicht ook de lengte van de wachtlijst een belangrijk gegeven.
Daarbij is de gedachte, dat hoe langer de wachtlijst is, hoe
meer druk er op het ziekenhuis wordt uitgeoefend pationten op
te nemen. Naar onze mening echter is de wachtlijst een aller-
minst eenduidig te hanteren begrip. Het kan per specialisme
een sterk verschillende betekenis hebben. Ook blijkt bij een
periodieke herziening van de wachtlijst steeds weer dat een
reeks van op de wachtlijst voorkomende pationten niet meer
voor opname in aanmerking komt. Daarvoor kunnen een aantal re-
denen zijn: de pationt kan inmiddels hersteld zijn van zijn
'ziekte' of geen hinder meer ondervinden van zijn klachten,
behandeld zijn in andere ziekenhuizen, opgenomen zijn in ver-
pleeghuizen, overleden zijn, of simpelweg verhuisd zijn naar
een andere gemeente. Bovendien is de wachtlijst in feite een
slechte maatstaf voor de werkelijke opnamebehoefte in een be-
paald gebied (Feldstein, 1967, blz. 194; Rutten e.a., 1975;
zie ook blz. 4). De specialist plaatst pationten pas op de
wachtlijst als de wachtlijsten kort zijn. Evenmin als het aan-
tal spoedopnamen een beeld geeft van het werkelijk aantal
spoedeisende gevallen, geeft de wachtlijst een goed beeld van
het aantal wachtenden op ziekenhuiszorg.

Uit de invloed van de gemiddelde verpleegduur op de gemid-
delde kosten blijkt, dat een verkorting van de verpleegduur
bij een gelijkblijvende bezettingsgraad leidt tot aanzienlijk
lagere kosten per opname. Bij een verdere intensivering van
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het beddengebruik nemen de kosten per verpleegdag  wel  iets toe,
doch de kosten per opname zullen blijven dalen.

Zowel met betrekking tot de kosten per opname als de kosten
per verpleegdag is er sprake van statistisch sterk significante
lineaire invloeden van de bezettingsgraad. In termen van de
gemiddelde kosten is er derhalve een belangrijke kostenverla-
ging bij verhoging van de bezettingsgraad, hetgeen te danken
is aan een betere benutting van de beschikbare capaciteit.
Ten aanzien van de personeelsbezetting is de bevinding , dat
een hogere bezettingsgraad en een hogere doorstroming grofweg
gesproken tot een verhoging daarvan leiden. Een verkorting van
de verpleegduur heeft geen of geen sterke invloed op de perso-
neelsbezetting.

Niet alleen de doorstroming maar ook de gemiddelde ver-
pleegduur heeft op de totale kosten slechts een geringe in-
vloed. Voor veranderingen in de bezettingsgraad zijn de totale
kosten iets gevoeliger. De invloed blijft echter gering. Dit
houdt in, dat gegeven de capaciteit en de infrastructuur (fa-
ciliteitenindex) van een ziekenhuis het voor de totale kosten
weinig uitmaakt of de pationten gemiddeld wat langer of korter
in het ziekenhuis liggen. Dit betekent  niet,  dat niet gestreefd
zou moeten worden naar een zo kort mogelijke verpleegduur.
Immers, dan zou het mogelijk zijn op langere termijn met min-
der ziekenhuisbedden te volstaan. Dit betekent, dat dan zowel
de  capaciteit  als de infrastructuur teruggebracht zouden kunnen
worden, hetgeen voor de totale kosten van bijzonder belang is.
Op korte termijn is de bestaande ziekenhuiscapaciteit met zijn
infrastructuur en zijn personeelsbezetting echter een gegeven.
Er is dus sprake van hoge vaste kosten. Anders gezegd, de to-
tale kosten zijn vrij ongevoelig voor veranderingen in de ca-
paciteitsbenutting, hoe deze ook bereikt worden. Uit modellen
van de gemiddelde kosten per opname en de kosten per verpleeg-
dag kunnen dezelfde conclusies getrokken worden. Hiermee wordt
het vermoeden bevestigd dat de ziekenhuiskosten op korte ter-
mijn en binnen bepaalde marges van bedrijfsdrukte in overwe-
gende mate constante elementen bevatten en komt ten aanzien
van de kostenbeInvloeding op korte termijn het capaciteits-
vraagstuk centraal te staan. Eenmaal gegeven een bepaalde zie-
kenhuiscapaciteit valt aan een groot deel van de kosten moei-
lijk  meer te tornen. We kunnen  dan ook instemmen  met de volgen-
de belangrijke conclusie die Groot hieraan verbindt: 'Is het
ziekenhuispotentieel te royaal toegemeten, dan is de kans op
verspilling vrij groot, waarbij het niet zo belangrijk is of
al dan niet de lege bedden gevuld worden. Daarentegen leidt
een wat krapper gemeten ziekenhuispotentieel tot lagere kosten,
terwijl mogelijk de beperktheid van de capaciteit ertoe leidt,
dat medici met deze capaciteiten gaan woekeren om daarmede het
hoogst mogelijke resultaat te bereiken', (Groot, 1972).

In tabel VIII.9 worden de elasticiteiten van de diverse
variabelen betreffende de capaciteitsbenutting samengevat.
Hieruit blijkt dat, uitgaande van het gemiddelde ziekenhuis,
veranderingen in de capaciteitsbenutting de kosten per opname
het sterkst beInvloeden, daarna de kosten per verpleegdag en
de personeelsbezetting per 100 bedden. De elasticiteit van de
totale kosten met betrekking tot de gemiddelde verpleegduur is
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erg laag en insignificant. Enkele elasticiteiten blijken af-
hankelijk te zijn van het niveau van de verklarende variabele.
In paragraaf VIII.5 wordt nader ingegaan op een vergelijkingvan de invloeden van de verklarende variabelen aan de hand van
hun relatieve aandelen in de verklaringskracht van het model.

Tabel VIII.9  Elasticiteiten, uitgaande van het gemiddelde ziekenhuis

gemiddelde
doorstroming bezettingsgraad

variabelen verpleegduur

elasticiteit C elasticiteit C elasticiteit  a

kosten per opname -0,92 (0,11) 0,85 (0,13) -0,94 (0,27)
kosten per verpleegdag -0,12 (0,12) -0,12 (0,13) -0,83 (0,26)
totale kosten 0,08 (0,07) -0,03 (0,11) 0,25 (0,17)
personeelsbezetting
per 100 bedden 0,16 (0,09) -0,11 (0,09) 0,44 (0,20)

Wat betreft de hoogte van de marginale kosten kan het vol-
gende worden opgemerkt. De marginale kosten van een extra op-
name (via verhoging van de doorstroming) in het gemiddelde
ziekenhuis zijn geschat op circa 7 a 8% van de gemiddelde kos-
ten per opname. Wel moet worden opgemerkt, dat de marginale
kosten van een extra opname (sterk) afhankelijk zijn van hetniveau van de doorstroming. De marginale kosten zijn doorgaans
wat lager bij een geringe bedrijfsdrukte en wat hoger bij een
grote bedrijfsdrukte. De wijze waarop een additionele opname
wordt gerealiseerd, kan tot verschillende marginale kosten
leiden. De marginale kosten van een extra verpleegdag met be-trekking tot de bezettingsgraad bedragen ongeveer 16%. Toepas-
sing van de directe methode levert hogere marginale kosten van
een extra verpleegdag op (26,4% van de gemiddelde kosten perverpleegdag) .  In het algemeen kunnen we stellen dat de geschat-te marginale kosten van een extra opname of van een extra ver-
pleegdag als percentage van de gemiddelde kosten per opname
respectievelijk per verpleegdag 25% of aanzienlijk minder be-
dragen. De geschatte marginale kosten zijn dus laag en de hy-
pothese dat de marginale kosten in werkelijkheid niet van nulafwijken wordt niet verworpen.

Bij vergelijking van de door ons berekende marginale kostenmet die uit buitenlandse onderzoekingen moet men steeds beden-
ken dat in de Nederlandse cijfers de vaste kapitaalskosten be-
grepen zijn en dat er geen eliminatie heeft plaatsgevondenvoor de (directe) kosten van opleiding, polikliniek, weten-schappelijk onderzoek  e.d.  Dit  zou een reden kunnen zijn waarom
in buitenlands onderzoek soms hogere marginale kosten worden
gevonden en de verklaringskracht van de modellen daar enigs-zins hoger is. Aan de andere kant is het mogelijk dat sommigemarqinale kosten in werkelijkheid minder in grootte verschil-len dan op het eerste oog lijkt. Het is niet uitgesloten dateen statistische toets op de gelijkheid van twee marginalekosten tot geen Significante resultaten zou leiden. Een aantalin de literatuur gesignaleerde verschillen zouden op dit punt
misschien minder pregnant zijn, als met de betreffende be-
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trouwbaarheidsintervallen was rekening gehouden (zie ook para-
graaf II.5). De slotsom van ons onderzoek is dat met een grote
mate van betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de marginale
kosten als fractie van de gemiddelde kosten laag zijn. Zo is bere-
kend dat bi j een schatting van de marginale kosten van 8,2%  (para-
graaf VIII.2.3), de marginale kosten in werkelijkheid met een
betrouwbaarheid van 97,5% lager zullen zijn dan 22% van de ge-
middelde kosten per opname. Deze slotsom stemt niet alleen
overeen met een aantal buitenlandse publikaties, maar ook in
ons land wordt dikwijls van deze opvatting uitgegaan.
Voor een goed begrip van hetgeen men op het oog heeft, vinden
we het belangrijk steeds duidelijk te maken welke kosten wor-
den  bedoeld en op welke manier en bij welk niveau van bedrij fs-
drukte de extra produktie wordt gerealiseerd.

Ook Nederlandse auteurs delen de mening dat de marginale
kosten laag zijn. Het is nuttig hier de opvatting van Van der
Meyden te vermelden, dat naast afschrijvingen en rente even-
eens in hoge mate constant zijn de personeelskosten en de
'ruimte'kosten (verwarming, verlichting e.d.) (Van der Meyden,
1968, blz. 174). Naar zijn mening zijn zelfs bij de enkele
'proportioneel variabele' kosten zoals voedingsmiddelen, ge-
nees- en verbandmiddelen en enkele andere medische verbruiks-
artikelen nog constante elementen te ontdekken. Volgens Van
der Meyden vertonen de diagnostiek- en behandelafdelingen
hetzelfde beeld als de verpleegafdeling. Behalve ten aanzien
van r6ntgenfilms en geneesmiddelen, welke belangrijke variabele
kostenfactoren zijn, zouden de constante kosten overheersen.
Van der Meyden geeft in een overzicht het percentage vaste
kosten per afdeling weer, dat varieert van 78% voor de opera-
tieafdeling tot 98% voor de afdeling fysiotherapie. Hoewel ook
in ons onderzoek de verhouding vaste en variabele kosten voor
enkele kostensoorten zijn aan te geven, wordt op deze materie
hier verder niet ingegaan.

VIII.3.4 Enkele voorbeelden en nadere uitwerkingen

In deze paragraaf worden nog enkele voorbeelden gegeven van de
mogelijkheden voor nadere uitwerkingen die de gevonden resul-
taten bieden.

1. Relatie tussen het percentage KNO-pati@nten en
de gemiddelde verpleegduur

In de regressiemodellen is de gemiddelde verpleegduur gecorri-
geerd voor het percentage KNO-pationten. Nu is het zo, dat het
percentage KNO-pati&nten twee verschillende effecten kan heb-
ben, namelijk een verpleegduureffect en een 'pationten'-effect.
Dit laatste betekent, dat men los van de verschillende ver-
pleegduur andere pationten behandelt. De vraag is nu of de
kostenconsequenties van deze twee componenten benaderd kunnen
worden.
Zoals in paragraaf VII.2.3 is becijferd betekent een toename
van het percentage KNO met 1, dat de gemiddelde kosten per op-
name afnemen met f 18,13. Als het percentage KNO met 1 toe-
neemt, dan zal de totale gemiddelde verpleegduur dalen van
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16,41 dagen naar 16,27 dagen. In de uitgangspositie was het
percentage KNO 14,27, de gecorrigeerde verpleegduur 18,46, de
totale verpleegduur 16,41 en de verpleegduur van de KNO-pa-
tionten 4,09 dagen. Een verlaging van de verpleegduur met 0,14
dagen geeft een daling van de kosten per opname van f 11,23.
Daar het totale effect van het percentage KNO is becijferd op
f 18,13, resteert voor het 'pationten'-effect f 6,90.
De conclusie is dus, dat het effect van het percentage KNO op
de kosten per opname naar schatting voor ongeveer 2/3 gedeelte
verpleegduureffect is en voor 1/3 gedeelte 'pationten'-effect.

2. Veranderingen in de verpleegduur en de bezet-
tingsgraad

In het voorgaande zijn de effecten van tespectievelijk de ver-
pleegduur en de bezettingsgraad onder de ceteris paribus-clau-
sule op de kosten bestudeerd. In de praktijk komt het vaak
voor dat er bij een iets stijgende doorstroming sprake is van
een dalende bezettingsgraad en een sterker dalende verpleeg-
duur. De vraag is nu wat het effect is op de kosten per opname
van  zowel een daling  van de bezettingsgraad als van de verpleeg-
duur. Stel nu dat de gemiddelde bezettingsgraad daalt met 1%
en  de gemiddelde verpleegduur  met  3%.1  Uit de regressiemodellen
(paragraaf VI.2) volgt, dat de kosten per opname afnemen met
f 42,65 ten gevolge van een daling van de gemiddelde verpleeg-
duur met 3% en dat de kosten per opname toenemen met f 15,04
ten gevolge van een daling van de gemiddelde bezettingsgraad
met 1%. Per saldo zullen de kosten per opname dalenmet f 27,61
(c = 7,50) hij de in de praktijk gemiddeld voorkomende casus
van een dalende verpleegduur (-3%) en een dalende bezettings-
graad (-1%).
Voor de kosten per verpleegdag kan een analoge redenering wor-
den gevolgd. We krijgen behalve een stijging van de kosten per
verpleegdag met f 0,20 ten gevolge van een daling van de ge-
middelde verpleegduur (-3%), ook een toename van de kosten per
verpleegdag met f 0,81 bij een daling van de bezettingsgraad
(-1%). Dus per saldo zullen de kosten per verpleegdag in dit
geval dalen met f 1,01 (c=0,45).

Er is nog een andere mogelijkheid denkbaar, namelijk een
stijging van de gemiddelde verpleegduur met 1 dag bij een ge-
lijkblijvend aantal opnamen. De bezettingsgraad zal hierdoor
eveneens toenemen en wel met  5,55. Deze casus betekent in feite
dat men hetzelfde aantal en soort patidnten op een andere ma-
nier behandelt. De verpleegduur neemt namelijk toe onder ove-
rigens gelijkblijvende omstandigheden.
Wat zijn nu de gevolgen voor de kosten per opname en de kosten
per verpleegdag in het gemiddelde ziekenhuis? Wat betreft de
kosten per verpleegdag is een tweetal effecten werkzaam (zie
paragraaf VI.2). De kosten per verpleegdag nemen enerzijds af
met f 0,40 bij een toename van de verpleegduur en anderzijds
met f 4,91 bij een toename van de bezettingsgraad. Beide ef-
fecten versterken elkaar, zodat uiteindelijk de kosten per ver-
pleegdag naar schatting met f 5,31 (a=1,75) dalen.

lDeze Cij fers laten de gemiddelde ontwikkeling in de algemene ziekenhuizen
zien, zie het NZI-informatieblad 'Bedbezetting' (EC 22), februari 1976.
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De extra verpleegdag zou volgens deze berekening ongeveer
f 6,55 kosten, en de kosten per opname zouden met ongeveer
f 2,25 stijgen. Ook langs andere weg worden soortgelijke re-
sultaten verkregen. Zo kan men afleiden dat de marginale kos-
ten van een verpleegdag hier naar schatting ongeveer f 10,-
zijn v66r de verandering van de verpleegduur en ongeveer f 5,-
daarna. De hoogte van dit bedrag is dus in elk geval erg laag
(zie ook blz. 250).

Welke casus we ook kiezen, het is belangrijk steeds de re-
aliteit van de veronderstellingen in het oog te houden. Een
oppervlakkige beschouwing kan tot innerlijke tegenspraken lei-
den. Zo is het bestuderen van de gevolgen van een verandering
van de gecorrigeerde verpleegduur onder de ceteris paribus-
clausule in de tot dusver behandelde modellen niet mogelijk.
Want als de gecorrigeerde verpleegduur gewijzigd wordt, moet
het aantal 'niet-KNO'-pationten veranderen, wil men tenminste
een gelijkblijvende bezettingsgraad handhaven. Maar als het
aantal 'niet-KNO'-pationten verandert, verandert daarmede ook
het percentage KNO-pationten. Met andere woorden, bij een be-
cijferinq van de gevolgen van marginale opnamen moeten we niet
uitgaan van de gecorrigeerde verpleegduur, maar van de werke-
lijke gemiddelde verpleegduur.
Een geheel andere zaak is het doorrekenen van de consequenties
van veranderingen in de gecorrigeerde verpleegduur zonder de
eis dat de bezettingsgraad constant blijft. Dit kan gebeuren
terwijl de opnameverdeling zowel absoluut als in procenten
hetzelfde blijft.

3. Enkele modellen uit de literatuur ter benadering
van de marginale kosten

In hoofdstuk II is een uitvoerige studie van de ons bekende
literatuur op het gebied van de ziekenhuiskosten gepresenteerd.
Hier worden enkele van de aangedragen modelspecificaties aan
de hand van door ons verricht onderzoek nader belicht.
a. Absolute, directe benaderingsmethode van M. Feldstein (1967)

Om de marginale kosten te schatten gaat Feldstein in zijn
modellen uit van de totale kosten (directe methode) waarin
het aantal opnamen (absolute methode) als een van de ver-
klarende variabelen expliciet is opgenomen. Op deze wijze
kunnen in beginsel de marginale kosten van een extra opname
rechtstreeks geschat worden. Dit kan gebeuren bij een con-
stant aantal bedden, hetgeen betekent dat de extra opname
wordt gerealiseerd door een combinatie van een verhoging
van de bezettingsgraad en een kortere verpleegduur. Het kan
ook geschieden bij een constant aantal bezette bedden in
welk geval de extra opname door een verkorting van de ver-
pleegduur tot stand wordt gebracht. Door in plaats van het
totaal aantal opnamen bij een gegeven casemix, het aantal
opnamen voor een bepaald specialisme(groep) te varioren
kunnen de marginale kosten per casemix-type bepaald worden.
Inzicht in de marginale kosten per kostensoort wordt ver-
kregen door uit te gaan van de verschillende kostensoorten
als de te verklaren variabelen. Dergelijke excercities zul-
len ook in het vervolg op ons onderzoek verricht worden.
Het grote belang van Feldsteins benadering is dat zij wijst
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op de noodzaak het vraagstuk der marginale kosten genuan-
ceerd te bekijken (hoe wordt de extra opname gerealiseerd?)
alsmede op de mogelijkheid om bijvoorbeeld de verpleegkun-
dige kosten van een extra chirurgische opname te becijferen.
Aan deze aanpak zijn echter ook bepaalde bezwaren verbonden
(zie ook appendix VII.A). Dit betreft in het bijzonder het
toepassen van de absolute methode ter bepaling van de mar-
ginale kosten. We hebben met behulp  van  het  ons ter beschik-
king staandelgegevensmateriaal een soortgelijke specifica-
tie geschat. In het model werden opgenomen het aantal bed-
den, het aantal opnamen en een reeks van andere variabelen
ter verklaring van de totale kosten. Niet opgenomen werden
de bezettingsgraad en de gemiddelde (gecorrigeerde) ver-
pleegduur (zie tabel VIII.10)

Tabel VIII.10  Totale kosten (x 10-4) en het  aantal opnamen

(marginale kosten)

variabele totale kosten (x 10-4) totale kosten  (x 10-4)

Constante -266,22 ( 144,97 ) -189,62 ( 103,80  )
Fac 6,26 (  11,29 ) 7,68 (  11,37  )
Fac 4,92 (   2,08 ) 4,98 (   2,26  )

2

Fac x Bed -0,196 ( 0,103 ) -0,216 ( 0,120 )
Dsgr -9,73 (  14,59 ) -13,87 (  15,07  )
Dsgr2 0,0478 ( 0,0853) 0,0727 (   0,0881)
KNO -3,47 ( 1,71 ) -2,17 (   1,83  )
Poli 0,27 (   1,38 ) -0,54 (   1,42  )
Spec 175,27 (  43,84 ) 162,01 ( 45,48  )
Coas -7,93 (  31,91 ) -13,29 (  32,60  )
Zver -4,32 ( 26,96 ) 1,99 (  27,67  )
Bed 1,971 (   0,573 )          -            -
Bed2 3,13x 10-3 (1,43x10-3)          -            -
Bez Bed                -            -              1,563 ( 0,639 )
Bez Bed2               -            - 3,65x10-3 (1,75x10-3)
Opnamen  (x 10-4) 175,75 ( 165,54 ) 67,71 ( 189,15  )
Opin 0,276 (   0,938 ) 0,354 ( 0,966 )
PO 35,72 (  33,87 ) 47,48 (  34,88  )
Klas 0,26 ( 2,31 ) 0,55 (   2,38  )
Bouw -145,79 (  56,33 ) -141,88 (  58,12  )
Bouw 0,0383 ( 0,0145) 0,0372 ( 0,0151

2

Urb 0,93 (  14,34 ) 0,07 ( 14,86  )
RK 35,40 (  26,05 ) 26,36 (  26,87  )
Open 26,66 (  26,47 ) 23,86 (  27,07  )

R2 0,987 0,986
N 110 110
P 0,984 0,982

tom heteroscedasticiteit te vermijden zijn ook hier steeds alle termen in
het model gedeeld  door het aantal bedden   (zie ook paragraaf V I.3) . Toepas-
sing van een toets op heteroscedasticiteit laat voor alle drie modellen
uit tabel VIII.10 en VIII.11 zien dat de nulhypothese van homoscedastici-

teit en normaal verdeelde storingstermen niet verworpen wordt op een sig-
nificantieniveau van 5%.
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volgens deze methode worden de marginale kosten van een ex-
tra opname bij een gegeven beddental geschat op f 175,75.
Uitgedrukt in een percentage van de gemiddelde kosten per
opname is dit 11%. Ook als we in plaats van lineaire ver-
banden kwadratische verbanden aanwezig veronderstellen, ko-
men we tot soortgelijke bedragen. Deze schattingen liggen
in dezelfde orde van grootte als de reeds door ons gegeven
schattingen. Het beeld verandert enigszins als niet het
aantal bedden maar het aantal bezette bedden constant wordt
gehouden (kolom 2, tabel VIII.10). De marginale kosten wor-
den in dit geval geschat op f 67,71 en zijn dus lager dan
in het vorige geval. De t-waarde is evenwel erg laag. Als
het aantal bedden constant wordt gehouden (kolom 1, tabel
VIII.10) is de t-waarde iets hoger, doch nauwelijks groter
dan 1.
Nu kunnen in beginsel ook de marginale kosten per specia-
lismenfractie worden geschat. In een model waarin ondermeer
het aantal bedden is opgenomen, verkrijgt men bijvoorbeeld
als schatting voor de kosten van een extra chirurgische op-
name  f  288,40  en  voor een extra opname  voor  een  van de deel-
specialismen binnen het inwendige of chirurgische blok
f 867,- (zie tabel VIII.11). Een benadering via de gemid-
delde kosten leidt tot soortgelijke schattingen, ofschoon
ze iets minder onbetrouwbaar zijn.

Tabel VIII.11 Marginale kosten voor enkele specialismen

variabele kosten per opname totale kosten (x 10-4)

Constante 2419,43 ( 193,50 ) -126,83 (  62,80  )
Chirurgie -0,2105 ( 0,0576) 0,0288 ( 0,0322)
Inwendige geneeskunde -0,030 ( 0,166 ) 0,0504 ( 0,0456)
Deelspecialismen -0,0911 ( 0,0472) 0,0867 ( 0,0408)
Verloskunde+gyneac. -0,1875 ( 0,0450) 0,0115 ( 0,0299)
KNO -0,2395 ( 0,0493) -0,0438 ( 0,0280)
Kindergeneeskunde 0,142 ( 0,109 ) 0,0880 (   0,0747)
Overige specialismen -0,2858 ( 0,0715) 0,0263 ( 0,0353)
Spec 199,17 (  70,81 ) 153,87 (  44,23  )
Coas 9,36 (  57,32 ) 15,48 (  30,76  )
Bed 3,629 (   0,454 ) 2,588 ( 0,379 )
Bed2 - 3,2 7 x 1 0 - 5 ( 1 1,2 7 x 1 0 - 5 )  6,7 7 x 1 0 - 4  ( 5,2 3 x 1 0 - 4 )

Bouw -467,46 ( 127 ,53 ) -172,64 (  50,29  )
Bouw2 0,1219 ( 0,0332) 0,0453 ( 0,0130)

R2 0,703 0,986
N 111 111

S 0,663 0,984

Behalve omdat een aantal t-waarden laag zijn, moeten we nog
om een andere reden voorzichtig zijn met deze uitkomsten.
Daarbij gaan we nog voorbij aan het feit dat in de modellen
van  tabel  VIII. 11 enkele variabelen  niet  of  niet  in de juis-
te vorm opgenomen zijn. De correlatie tussen de schatters
van het aantal bedden en het aantal opnamen respectievelijk
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het aantal opnamen voor de verschillende specialismenfrac-
ties is hoog. Zo is in het model (tabel VIII.10) de corre-
latie tussen de schatters van het aantal bedden en het aan-
tal opnamen -0,66. Nog hogere correlaties vindt men als aan
het model een kwadratische  term voor het aantal opnamen wordt
toegevoegd. Dit duidt erop, dat er een sterk verband is tussen
de geschatte coofficienten van het aantal bedden en van het
aantal opnamen, met andere woorden een afzonderlijke toewij-
zing van de invloeden is niet goed mogelijk. In de coiffi-
cienten van het aantal opnamen kunnen hier de marginale ef-
fecten van zowel de lange als korte termijn zijn opgenomen.

b. Model met verpleegduur, bezettingsgraad en doorstroming
(Evans and Walker, 1972)
Door Evans en Walker wordt een benadering voorgestaan waar-
in teqelijkertijd zowel de verpleegduur, de bezettings-
graad als de doorstroming in hetzelfde model worden opgeno-
men.  Hieraan is reeds enige aandacht besteed in hoofdstuk
II. Door beide onderzoekers worden met betrekking tot de
korte termijn twee effecten onderscheiden:
1. een verandering in de verpleegduur bij een gelijkblij-

vend aantal opnamen (doorstroming). De bezettingsgraad
verandert hierdoor.

2.  een verandering  in het aantal opnamen  bij een gelijkblij-
vende verpleegduur. Zowel de doorstroming als de bezet-
tingsgraad veranderen in dit geval.

In het bijzonder werken beide onderzoekers de marginale
kosten per verpleegdag uit voor het onder 1 genoemde effect
en de marginale kosten per opname voor het onder 2 genoemde
effect.

In navolging van dit onderzoek is door ons een model ge-
schat waarin verpleegduur, bezettingsgraad en de doorstro-
ming werden betrokken (zie tabel VIII.12). Zowel in het
kosten-per-opnamemodel als in het model ter verklaring van
de kosten per verpleegdag blijken de drie genoemde variabe-
len steeds een (redelijk) significante invloed uit te oefe-
nen (zie tabel VIII.13). Bij de berekening van de verschil-
lende invloeden gaan we uit van het gemiddelde ziekenhuis.
Als nu de verpleegduur met 1 dag toeneemt bij een gelijk-
blijvend aantal opnamen, stijgt de bezettingsgraad hierdoor
met 5,65 tot 96,63%. In dit geval zijn de geschatte margi-
nale kosten per verpleegdag (AK/3Dg) te schrijven als:
DR/ADg = K/Dg + SVD·VD + 6Bezgr·Bezgr. Aangetoond kan wor-
den dat de geschatte marginale kosten hier f 13,30 bedragen
v66r de verandering van de verpleegduur en f 8,18 daarna
(zie ook blz. 247). Dit is 8,4% respectievelijk 14% van de
gemiddelde kosten per verpleegdag.
Als daarentegen de verpleegduur constant blijft, maar het
aantal opnamen en de bezettingsgraad toenemen, kan op een
soortqelijke wijze worden afgeleid dat voor het gemiddelde
ziekenhuis naar schatting de marginale kosten in dit geval
nog lager zijn, namelijk 3,6% respectievelijk 9,2% van de
gemiddelde kosten per opname.
De nodige voorzichtigheid is echter geboden ten aanzien van
deze modellen. Door de zeer hoge correlaties tussen de
schatters is het namelijk erg moeilijk er zeker van te zijn

250



dat de afzonderlijke invloeden goed zijn gescheiden. Zo is
corrCD,Bazqr = -0,93 en corrdb,(-vd = 0,98, waarbij db staat
voor de schatter van de coofficient van de gecorrigeerde
doorstroming etc.

Tabel VIII.12  Kostenmodel met verpleegduur, bezettingsgraad en door-

stroming

variabele kosten per opname kosten per verpleegdag

Constante 145,99 (1238,11 ) 63,27 (  73,48  )
Fac -79,41 (  66,42 ) -2,56 (   3,94  )
Fac2 6,88 (   4,07 ) 0,289 ( 0,242 )
(Fac-8,02)(Bed-336,8) -0,374 ( 0,171 ) -0,0182 ( 0,0101)

Dsgr -36,71 (  21,34 ) -1,94 ( 1,27  )
Dsgr2 0,211 ( 0,134 ) 11,02x 10-3  (7,95x10-3)
KNO -17,72 ( 3,80 ) -0,201 ( 0,226 )
Poli 1,01 C 2,77 ) -0,071 (   0,164 )

Spec 196,13 (  70,81 ) 12,34 ( 4,20  )
Coas -23,38 (  61,48 ) -3,20 ( 3,65  )
Zver -18,31 (  50,64 ) -0,59 (   3,01  )
Bed -2,93 ( 1,44 ) -0,1644 ( 0,0859)
Bed2 3,92x10-3 (1,94x10-3) 2,06x 10-4  (1,15x10-4)
CD 100,43 ( 59,96 ) 6,97 ( 3,56  )

Bezgr -36,09 (  12,59 ) -2,245 ( 0,747 )
Cvd 176,15 ( 60,15 ) 6,53 (   3,57  )

Opin -0,79 ( 2,06 ) -0,062 ( 0,123 )
PO 55,85 (  71,15 ) 4,43 ( 4,22  )
Klas -1,64 C 4,58 ) 0,024 ( 0,272 )
Bouw -412,19 ( 137,16 ) -24,94 ( 8,14  )
Bouw2 0,1078 ( 0,0355) 6,52x 10-3  (2,11x10-3)
Urb 23,79 (  30,13 ) 1,17 (   1,79  )
RK 68,39 (  55,31 ) 3,45 ( 3,28  )

Open 14,50 (  51,80 ) 2,22 ( 3,08  )

R2 0,758 0,580
N 110 110
ip 0,693 0,467

Tabel VIII.13  Geschatte regressieco5fficienten van verpleegduur,
doorstroming en bezettingsgraad

variabele kosten per opname kosten per verpleegdag

gecorr.verpleegduur 176,15 (60,15) 6,53 (3,57)

gecorr.doorstroming 100,43 (59,96) 6,97 (3,56)

verploeqduur 198,17 (67,67) 7,35 (4,02)

doorstroming 88,77 (53,00) 6,16 (3,15)

bezettingsgraad - 36,09 (12,59) -2,245 (0,747)
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Zowel de opzet als de verkregen resultaten van de absolute
benaderingswijze van Feldstein als die van de aanpak van
Evans en Walker zijn in hoofdstuk II weergegeven. In deze
paragraaf, waar soortgelijke modellen met Nederlandse gege-
vens zijn geschat,  laat de correlatiematrix van de schatters
zien dat de afzonderlijke invloeden  niet goed  zj jn te schei-
den. Daarom geven wij de voorkeur aan de in ons onderzoek
gepresenteerde aanpak. Niettemin voeren ook deze modellen
tot de reeds geformuleerde conclusie dat de marginale kos-
ten in het ziekenhuis laag zijn.

4. Relatie van de kosten en de opbrengsten met de
bedbezetting

Een van de toepassingsmogelijkheden van de econometrische mo-
dellen is gelegen in een nadere kwantificering van het bezet-
tingstekort respectievelijk -overschot op de exploitatiereke-
ning van de ziekenhuizen (zie figuur VIII.9).

kosten per
verpleegdag
resp.

verpleegtarief

..

.. 11   lillI .

Dgl 099 verpleegdagen

Fig. Vill.9 Verloop van de kosten en opbrengsten bij veranderende bezetting

In het huidige tariefsysteem wordt op basis van een kostenbe-
groting en een begroting betreffende de bezetting (verpleeg-
dagen) een verpleegtarief vastgesteld door het COZ. Dit is
uiteraard een sterk vereenvoudigde weergave, daar ondermeer

ook de  pbrengsten van nevenverrichtingen een bepaalde rol
spelen. De begrote opbrengst is dan: begrote kosten per ver-
pleegdag of verpleegtarief (Xo) x verpleegdagen (Dgo). Het
oppervlak Xo.Dgl geeft de opbrengst aan en is gelijk aan de
begrote kosten.
Als nu de bezetting afneemt van Dgo naar Dgl zullen de op-
brengsten bij gelijkblijvend tarief proportioneel afnemen en
gelijk zijn aan het oppervlak Xo.Dgl. Door de grote hoeveel-

1 Zie hiervoor de NZI-publikatie 'Het COZ, repertorium van de tariefstelling

in ziekenhuizen, psychiatrische instituten en verpleeghuizen', 1972; zie
ook Groot, 1973/1974.
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heid vaste kosten zullen de kosten per verpleegdag toenemen
xo  Dgo - 16 XO (DgO - Dgl)

van XO naar Xl; Xl = , waarbij:
Dgl

xo Dgo = de begrote totale kosten

Tb  XO   (Dgo - Dgl)   = de verandering in totale kosten vanwege  de
veranderingen in het aantal verpleegdagen

a                 = de marginale kosten als percentage van de
gemiddelde kosten per verpleegdag.

De nieuwe totale kosten zullen dan bedragen: Dgl.Xl, hetgeen
betekent dat  bij een onveranderd verpleegtarief een bezettings-
tekort op de exploitatierekening zal ontstaan. Dit bezettings-
tekort zal bedragen: Dgl.Xl-XO.Dgl· Substitutie van Xlindeze
vergelijking leidt tot: XO (DgO-Dgl) -1 0 XO (DgO -Dgl)·
Met andere woorden het bezettingstekort is gelijk aan:

(XO - 1-8,0 XO) (DgO- Dgl)  =  (1-1·{hi)  XO (DgO -Dgl) ·
De gevonden formule voor het bezettingstekort is een erg plau-
sibele: hoe hoger de vaste kosten - in dit geval 1-1*0 - hoe
groter het bezettingstekort. Het gaat er nu juist om de hoogte
van de vaste kosten of, omgekeerd die van de marginale kosten
te bepalen. Op deze wijze kunnen de econometrische modellen
een bijdragen leveren aan de tariefstelling. Daarnaast is het
ook mogelijk dat de modellen aanknopingspunten bieden voor een
kostenevaluatie zowel door de instellingen zelf als door de
tariefstellende instanties. Ten aanzien van dit laatste aspect
kan verwezen worden naar paragraaf II.3

VIII.4 INVLOED VAN DE OVERIGE FACTOREN OP DE KOSTEN EN DE
PERSONEELSBEZETTING PER 100 BEDDEN

Bij de hypothesevorming (zie hoofdstuk IV) is een aantal fac-
toren aangegeven, die van belang worden geacht met betrekking
tot de kosten en de personeelsbezetting in de ziekenhuizen. In
de vooranalyse zijn deze aan de hand van een reeks variabelen
beschouwd. Alhoewel enkele variabelen als niet of nauwelijks
relevant voor de kosten en de personeelsbezetting naar voren
kwamen, is een aantal toch meegenomen in de regressie ter na-
dere toetsing. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op va-
riabelen als bouwjaar, beheervorm, opname-index, percentage
klasseverpleegdagen, urbanisatiegraad, aard en karakter van
het ziekenhuis. Als bepaalde variabelen noch op het totale
kostenbeeld van het ziekenhuis, noch op de gemiddelde kosten
of personeelsbezetting van belangrijke betekenis blijken te
zijn, kan dit ter verkrijging van een groter inzicht niettemin
een belangrijk analyseresultaat genoemd worden.

Bouwjaar
Een van de belangrijkste tot nu toe niet behandelde variabelen
is het bouwjaar. Als bouwjaar is opgenomen het jaar, waarin
het grootste deel van het huidige gebouwencomplex in gebruik

253



is genomen. Hoe hoger deze variabele, hoe recenter het bouw-
jaar van het ziekenhuis. Het bouwjaar heeft een zeer sterke
kostenverhogende invloed, dit vooral vanwege de in het zieken-
huiswezen gehanteerde calculatiemethode betreffende afschrij-
vingen en rente welke conform de richtlijnen van het COZ is
gebaseerd op de historische aanschafprijzen (zie NZI 'Het COZ-
repertorium, .....', 1972). Het zal duidelijk zijn dat wanneer
men vervangende nieuwbouw pleegt, alleen al door de inflatie-
component de kosten een sterke stijging te zien zullen geven.
Volgens verwachting zijn de geschatte coofficienten in para-
graaf VI.2 statistisch zeer significant. Uitgaande van het ge-
middelde ziekenhuis is de kostencurve grafisch weergegeven in
figuur VIII.10. Deze curve heeft een toenemend stijgend ver-
loop in het relevante gebied.

,/0..91

-

170*

.„

1ND

"I
bouwjaar6- - - - - „

FIg. Vill.10
Particle curve van de kosten per opname (91)
m.b.t. het bouwjaar (Bouw);
0.1088 Bouw2 - 416.62 Bouw + C
(0,0359) (139.13)

De invloed van het bouwjaar kan nader geIllustreerd worden aan
de hand van tabel VIII.14.

Tabel VIII.14  Geschat verloop kosten per opname met betrekking tot het
bouwjaar, uitgaande van het gemiddelde ziekenhuis

bouwjaar kosten per opname
toename t.o.v.
gemiddelde

1910 f 1.487,92 - f 110,68
1920 f 1.496,39 - f 102,21
1930 f 1.526,66 - f  71,94
1940 f 1.578,73 - f  19,87
1950 f 1.652,60 +f 54,10
1960 f 1.748,27 + f 149,67
1965 f 1.804,28 + f 205,68
1970 f 1.865,74 + f 267,14
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Uit deze tabel blijkt, dat de toename van de kosten per opname,
al naar gelang er sprake is van een nieuwer ziekenhuis, steeds
sterker wordt. Zo is de toename van 1910 naar 1920 f 8,47 per
opname, van 1920 naar 1930 f 30,27 en van 1960 naar 1970
f 117,47. Opgemerkt wordt hierbij, dat het natuurlijk niet mo-
gelijk is om in 1971 het bouwjaar van een bepaald ziekenhuis
dat eerst 1970 was, terug te brengen naar 1920. Men moet be-
denken dat het hier gaat om een vergelijking tussen de zieken-
huizen.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de toename in de kosten
per opname in de na-oorlogse periode veel sterker is geweest
dan in de voor-oorlogse periode. De stijging in de na-oorlogse
periode wordt ook steeds groter. Uit de tabel kunnen we aflei-
den dat als het gemiddelde ziekenhuis dat omstreeks 1943 werd
gebouwd,  in 1970 gebouwd zou zijn, alleen al hierdoor de totale
exploitatiekosten per opname ongeveer 16% hoger zouden zijn
geweest. Uit de frequentieverdeling van het bouwjaar blijkt
verder, dat bijna de helft van de ziekenhuizen is gebouwd in
de voor-oorlogse periode (zie tabel VIII.15).

Tabel VIII.15  Frequentieverdeling van de ziekenhuizen naar bouwjaar

bouwjaar aantal ziekenhuizen in %

v66r 1945 62 47%
1945 - 1966                             39                         30%
na 1966                                  31                         23%

totaal 132 100%

De hypothese dat nieuwbouw een effici6ntere bedrijfsvoering
mogelijk maakt, hetgeen zou leiden tot een 'voordeliger' pro-
duktiewijze, kan niet worden bevestigd. Integendeel, niet al-
leen de afschrijvingen en rente - uiteraard - maar praktisch
alle kostensoorten worden in opwaartse richting door het bouw-
jaar beInvloed, zoals uit het model exclusief afschrijvingen
en rente blijkt (zie paragraaf VI.8): Het bouwjaar op zich
leidt overigens  niet tot sterke veranderingen  in de personeels-
bezetting.  In de nieuwere ziekenhuizen is evenwel eerder sprake
van een geringe vermeerdering dan van een vermindering.
Verder is gebleken dat bij vervangende nieuwbouw vaak een
sterke uitbreiding van de faciliteiten plaatsvindt (Van Aert
en Van Montfort, 1976). Met dit verschijnsel is echter via een
aparte variabele in de analyse rekening gehouden (zie hoofd-
stuk VII). Het is overigens niet geheel uitgesloten dat in het
bouwjaar enkele elementen van een verbreding van de infra-
structuur van het ziekenhuis zijn opgenomen, voorzover deze
niet in de faciliteitenindex tot uitdrukking komen.

Beheervorm
Het verschil in beheervorm spitst zich toe op de personeels-
lasten. In de vooranalyse was al gebleken, dat de beheervorm
met name invloed heeft op de personeelsbezetting en op de so-
ciale kosten. Met de totale kosten, de kosten per opname of
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per verpleegdag was er geen sterke relatie. Hetzelfde resul-
taat zien we ook nu (zie ook Berry, 1974). Uit de niet weerge-
geven modellen met de kostensoorten blijkt dat in overheids-
ziekenhuizen de sociale kosten (1 f 90,-) en rentekosten per
opname (+ f 41,-) hoger zijn dan in particuliere ziekenhuizen;
de salarTssen daarentegen zijn lager  (1  f  41,-) . De coofficient
in de vergelijking van de totale personeelsbezetting per 100
bedden voor de variabele overheid/particulier is -10,29 en
zeer significant (paragraaf VI.2). Dit impliceert, dat in de
overheidsziekenhuizen ruim 10 personeelsleden per 100 bedden
minder aanwezig zijn dan in de particuliere ziekenhuizen, re-
kening houdend met factoren zoals capaciteit, capaciteitsbe-
nutting e.d. Dit effect zou men dus het 'zuivere' effect van
de beheervorm kunnen noemen. Het kostenvoordeel dat hierdoor
ontstaat wordt echter teniet gedaan door o.a. de hogere socia-
le kosten in de overheidsziekenhuizen.

Er zijn enkele verschillen aan te wijzen met de NZI-publi-
katie 'Kostenontwikkeling 1969-1973; overheidsziekenhuizen ten
opzichte van particuliere ziekenhuizen' (1974). In deze publi-
katie komt naar voren dat de gemiddelde personeelsbezetting
per 100 bezette bedden in de overheidsziekenhuizen hoger is
dan in de particuliere ziekenhuizen. Als dit echter via de be-
zettingsgraad wordt omgerekend naar de personeelsbezetting per
100 beschikbare bedden, krijgt men een omgekeerde verhouding.
Dit kan verklaard worden uit het feit dat de bezettingsgraad
in de overheidsziekenhuizen lager is. Overigens is er nog een
belangrijker verschil in benaderingswijze. In genoemde NZI-
publikatie worden overheidsziekenhuizen vergeleken met parti-
culiere ziekenhuizen en alle naar voren komende verschillen
aan dit onderscheid toegeschreven. In onze studie wordt ge-
tracht de verschillende kosteninvloeden te splitsen en aan het
onderscheid overheid-particulier alleen die effecten toe te
schrijven die met dit loutere onderscheid te maken hebben. Met
andere woorden: effecten van een andere bezettingsgraad in de
overheidsziekenhuizen worden niet aan het kenmerk overheid-
particulier toegewezen doch aan de bezettingsgraad. Er zijn
overigens geen aanwijzingen te vinden voor de juistheid van de
stelling dat de overheidsziekenhuizen een van de particuliere
ziekenhuizen afwijkende kostenstructuur zouden hebben (zie ook
appendix VII.D).
Ten aanzien van de vraag of het dienstverband van artsen van
belang is bij een verklaring van de kostenverschillen kan op-
gemerkt worden dat er in overheidsziekenhuizen weliswaar meer
artsen in dienstverband zijn, maar dat in 1971 dit verschijn-
sel kwantitatief geen rol van betekenis speelde. De salarissen
van artsen in dienstverband zijn overigens buiten de kosten-
Cijfers gehouden.

Opname-index
De opname-index geeft de gemiddelde gewogen opnamecoofficient
aan van de gemeenten waaruit het ziekenhuis zijn patidnten
krijgt. Men zou kunnen verwachten dat wanneer de opname-index
van het ziekenhuis hoger is, er meer minder acute, kortliggen-
de pationten zouden worden opgenomen, waardoor de kosten lager
zouden zijn, voorzover hiervoor in de variabelen ter typering
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van de ziekenhuisfunctie niet reeds een correctie is gemaakt.
Maar aan de andere kant zou er minder druk kunnen zijn om de
pationten snel uit het ziekenhuis te ontslaan, waardoor de
verpleegduur en ook de kosten per opname weer zouden kunnen toe-
nemen. De opname-index blijkt echter geen belangrijke invloed
te hebben, noch op de kosten noch op de personeelsbezetting.
Deze conclusie is gezien de geringe grootte van de coofficient
en zijn relatief grote standaardafwijking vrij betrouwbaar.
Met een betrouwbaarheid van 90% namelijk kan worden geconclu-
deerd, dat de invloed van de opname-index ligt tussen - f 3,99
en + f 2,91 per opname. Dat we andere resultaten verkrijgen
als de (gecorrigeerde) verpleegduur en de bezettingsgraad niet
in het model worden opgenomen (ceteris paribus-clausule),
daarop bestaat niet veel kans.
Bij gebrek aan samenhang met de bezettingsgraad en de ver-
pleegduur (zie paragraaf V.5), zou de opname-index hier vooral
gezien kunnen worden als een indicatie voor het aantal acute
ziektegevallen. Dit zou betekenen, dat de kosteninvloeden er-
van gering zouden zijn te noemen. Het kan echter ook zijn dat
door de bestaande taakverdelingen tussen ziekenhuizen ook voor
dit geval de opname-index een weinig adequate proxy is (zie
paragraaf V.5).

Percentage klasseverpleegdagen
De hypothese was, dat het percentage klasseverpleegdagen een
verhogende invloed heeft op de kosten en de personeelsbezet-
ting. Op de kosten per opname blijkt er een geringe, negatieve
invloed te zijn die evenwel statistisch niet significant is
(paragraaf VI.2). Men dient te beseffen dat met het feit dat
de particuliere pationten een kortere verpleegduur hebben dan
de ziekenfondspationten reeds rekening is gehouden via de ver-
pleegduurvariabele. Verder is er een verschil tussen het per-
centage le en 2e klasseverpleegdagen en het percentage parti-
culiere verpleegdagen, omdat particuliere pationten 3e klasse
verzekerd kunnen zijn en ziekenfondspationten zich kunnen bij-
verzekeren voor le en 2e klasseverpleging. Kijkend naar de
kostensoorten blijkt het percentage klasseverpleegdagen inder-
daad een significante kostenverhogende invloed te hebben op
salarissen en sociale kosten per opname. De invloed op andere
kosten is daarentegen negatief.
Bij de personeelsbezetting zien we, zoals te verwachten was,
een positief verband tussen het percentage klasseverpleegdagen
en de personeelsbezetting. Dit resultaat is echter niet sterk
significant. Ook bij de kosten per verpleegdag en de totale
kosten wordt een dergelijk positief verband gevonden, zij het
dat de resultaten niet significant zijn.

Urbanisatiegraad
Deze variabele is een benadering voor de urbanisatiegraad van
de plaats van vestiging van het ziekenhuis. Verondersteld werd
dat een hogere urbanisatiegraad tot hogere kosten leidt. Uit
de regressie-analyse (paragraaf VI.2) volgt slechts een niet
significante kostenverhogende invloed op de gemiddelde kosten.

257



Aard van het ziekenhuis
De hypothesevorming omtrent de religieuze signatuur van het
ziekenhuis was niet gemakkelijk. Er is volgens de regressie-
analyse statistisch gezien geen sterke significante invloed.
Het resultaat duidt op iets hogere gemiddelde en totale kos-
ten in de ziekenhuizen met een rooms-katholieke signatuur.
Oorzaak voor deze hogere kosten zijn de significant hogere
afschrijvingen (1 f 35,-) en rentekosten (1 f 57,-) per opname
in die ziekenhuizen. De salarissen zijn hier wat lager, hoewel
dit restultaat statistisch niet significant is.

Karakter van het ziekenhuis
De verwachting was dat een gesloten ziekenhuis hogere kosten
zou hebben. Ongeveer 70% van de ziekenhuizen is gesloten. De
invloed van deze variabele lijkt kostenverhogend te zijn, maar
is niet significant.

VIII.5 VERGELIJKING VAN DE AFZONDERLIJKE INVLOEDEN VAN DE
ONDERZOCHTE VARIABELEN

In de hoofdstukken VII en VIII zijn de invloeden van de varia-
belen op de kosten en de personeelsbezetting afzonderlijk be-
sproken. Interessant is nu om de belangrijkheid van de afzon-
derlijke invloeden met elkaar te vergelijken. Zoals reeds is
opgemerkt, mogen de regressiecoofficienten van de verklarende
variabelen hiertoe niet zonder meer met elkaar worden verge-
leken. De geschatte coofficienten hebben namelijk alle een
bepaalde, eigen dimensie, terwijl ook kwadratische termen en
interactietermen de interpretatie kunnen bemoeilijken. Om een
inzicht te krijgen in de belangrijkheid van de verklarende
variabelen voor de te verklaren variabele kan worden uitgegaan
van de relatieve aandelen in de verklaringskracht van het
model. Het relatieve aandeel van een bepaalde variabele of
groep variabelen kan gedefinieerd worden als een quotiont,
waarbij in de teller het verschil staat tussen de kwadratensom
van de residuen voor het model zonder die variabele(n) en die
voor het volledige model, en in de noemer de geschatte varian-
tie van de storingsterm (zie ook paragraaf IV.3.1).1

In tabel VIII.16 worden van een aantal variabelen deze re-
latieve aandelen weergegeven. Tevens is tussen haakjes de volg-
orde van belangrijkheid aangeduid. Variabelen die voor geen
van de te verklaren variabelen van grote betekenis bleken,
zijn buiten beschouwing gelaten. Ten aanzien van het aantal
bedden en de faciliteitenindex wordt opgemerkt, dat deze sterk
samenhangen en een gezamenlijke invloed hebben. Het is wel mo-
gelijk de belangrijkheid van deze twee variabelen afzonderlijk
te benaderen. De weergegeven relatieve aandelen van het aantal

lHet relatieve aandeel van, bijvoorbeeld, de eerste k variabelen kan
berekend worden als

[t, · · · · ,t f]
-corr .matrix -lti- , waarbij   ti = 6i/816i

van

61'...'Sk         €k
-    -  --
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bedden en faciliteiten afzonderlijk zijn echter een niet vol-
ledige schatting van het werkelijke belang ervan. Voor de ca-
paciteitsbenutting (doorstroming) wordt een totaaleffect weer-
gegeven en het relatieve aandeel van elk van de twee componen-
ten ervan, te weten de bezettingsgraad en de gemiddelde ver-
pleegduur. Deze drie variabelen betreffende de capaciteitsbe-
nutting zijn niet tegelijkertijd opgenomen in het regressie-
model. Bij de berekening van de relatieve aandelen is uitge-
gaan van het basismodel met de bezettingsgraad en de gecorri-
geerde verpleegduur, behalve voor het omcirkelde relatieve
aandeel van de doorstroming, waar is uitgegaan van een model
met de doorstroming. De weergegeven relatieve aandelen van de
bezettingsgraad en de gecorrigeerde verpleegduur zijn te ver-
gelijken met de andere getallen in een bepaalde kolom; die van
de doorstroming, strikt genomen, niet. Opgemerkt wordt nog,
dat de grootte van de invloed niets zegt over de richting er-
van (kostenverhogend of kostenverlagend).

Tabel VIII.16  Relatieve aandelen in de totale verklaringskracht van een
aantal verklarende variabelen ten aanzien van de te ver-
klaren variabelen.

personeelsbe-varia- kosten kosten pertotale kosten zetting perbelen per opname verpleegdag 100 bedden

Fac 14,34 14,41; 13,920 17,65\
476,66 (1) 17,97 (4) 16,28 (2)  20,09 (1)

Bed 166,41  6,68' 3,37' 4,12

Dsgr 1,45 2,94 (7) 2,32 7,56 (2)

Spec 15,59 (3) 8,47 (6) 9,51 (4) 2,76 (5)
KNO 1,63 22,37 (3) 1,01 1,08

Bezgr 2,33 12,29,(51_ 9,90,(3) 3,24 (4
CD 06,55©(1) 0,30 3,49 (4)
Cvd 0,00 51,04'('1 0,00 1,33 (
Bouw 24,99 (2) 33,64 (2) 31,85 (1) 0,65
PO 1,17 1,07 1,78 5,67 (3)

Uit de eerste kolom blijkt dat het aantal bedden en de facili-
teitenindex gezamenlijk de belangrijkste variabelen zijn bij
de verklaring van de variantie in de totale kosten. Binnen de
bedden- en faciliteitenfactor is het aantal bedden voor de to-
tale kosten het allerbelangrijkst. Maar ook de faciliteiten-
index is in tegenstelling met de aard van het pationtenbestand
belangrijk. Het bouwjaar en de opleiding tot specialist zijn
voor de totale kosten evenzeer van grote betekenis. De despe-
cialisatiegraad en het percentage KNO-pationten hebben daaren-
tegen op de totale kosten weinig effect. Dat ook de capaci-
teitsbenutting weinig invloed heeft op de totale kosten, bete-
kent dat bijvoorbeeld de verkorting van de gemiddelde ver-
pleegduur op zich voor de totale kosten weinig gevolgen zal
hebben. Pas als - op langere termijn - een kortere verpleeg-
duur tot inperking van de capaciteit en de infrastructuur zal
leiden, dan zullen de totale kosten hierdoor wel een verla-
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gende invloed ondergaan.1

Voor de kosten per opname is de (gecorrigeerde) doorstro-
ming de belangrijkste factor. Daarna volgt het bouwjaar, het
percentage KNO-pationten, de faciliteitenindex en de bedden-
omvang. Binnen de doorstroming is de (gecorrigeerde) verpleeg-
duur veel belangrijker dan de bezettingsgraad. Voor de kosten
per verpleegdag krijgen we behalve voor de gecorrigeerde ver-
pleegduur en het percentage KNO-pationten ongeveer hetzelfde
beeld als bij de kosten per opname.
Voor de personeelsbezetting zijn de faciliteitenindex en in
mindere mate het aantal bedden van bijzonder belang, terwijl
ook het type pationt (despecialisatiegraad), de beheervorm van
het ziekenhuis en de capaciteitsbenutting van betekenis zijn.

Wat tenslotte de variabelen ter typering van de ziekenhuis-
functie betreft, blijkt dat als belangrijkste kostenvariabelen
gezien moeten worden de aanwezige faciliteiten en de oplei-
dingsfunctie. De faciliteiten zijn derhalve belangrijker voor
de kosten dan de aard van het pationtenbestand. Alleen ter
verklaring van de kosten per opname blijkt het percentage
KNO-pationten nog belangrijker.

Analyse kostenverschillen functiegroepenvanzieken-
huizen
Nu de invloeden onderling zijn vergeleken, wordt tot slot te-
ruggegrepen op de (globale) indeling van ziekenhuizen in vier
functiegroepen teneinde inzicht te verkrijgen in welke varia-
belen voor de kostenverschillen tuisen deze functiegroepen
verantwoordelijk zijn. Het zal duidelijk zijn dat een inter-
pretatie van de resultaten de nodige prudentie vraagt. In feite
is zij gericht op een verklaring van de kostenverschillen in
het gemiddelde ziekenhuis per functiegroep. Uiteraard is er
niet alleen variatie tussen de functiegroepen. Ook binnen een
functiegroep zullen de ziekenhuizen op een aantal aspecten van
elkaar verschillen, ook wat de kosten betreft.
Als uitgangspunt van deze analyse worden de kosten per opname
genomen, ofschoon een soortgelijke benadering ook voor de an-
dere (kosten)variabelen is te geven. In tabel VIII.17 wordt
het gemiddelde van de belangrijkste onderzochte variabelen
voor de vier functiegroepen van ziekenhuizen samengevat. Het
verschil met tabel III.20 hangt samen met een andere steek-
proef van ziekenhuizen.
Met behulp van de geconstrueerde basisregressiemodellen kunnen
we nu de verschillen in de kosten per opname tussen de func-
tiegroepen analyseren.
In tabel VIII.18 wordt het verschil in kosten per opname uit-
gesplitst respectievelijk tussen de functiegroep I en II,
functiegroep II en III en functiegroep III en IV.
Van het totale verschil in kosten per opname tussen functie-
groep I en II, ad f 208,85, wordt door het gehanteerde regres-
siemodel f 149,20 'verklaard'. Derhalve wordt f 59,65 op deze

lToepassing van de stapsgewijze regressie op de totale kosten levert ge-

lijkluidende resultaten op. De selectievolgorde der variabelen komt over-
een met de op grond van de relatieve aandelen bepaalde rangorde.
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wijze niet toegewezen aan een van de vermelde variabelen. De
belangrijkste variabelen in termen van kostenverschillen zijn
de beddenomvang en de faciliteitenindex. Daarna volgt het per-
centage KNO-pationten. De capaciteitsbenutting ligt in functie-
groep I ongunstiger dan in functiegroep II. De bezettingsgraad
in functiegroep I is lager, terwijl de gecorrigeerde verpleeg-
duur daar hoger is.

Tabel VIII.17  Gemiddelde waarden van kostenrelevante variabelen per
functiegroep

functiegroep            I II III IV totaal

Kosten per opname 1306,83 1515,68 1675,50 2018,50 1598,60
Fac 3,63 6,70 9,20 14,46 8,02

Dsgr 98,30 89,49 77,21 59,38 82,88
KNO 18,81 15,07 13,14 9,64 14,35

Spec 0,00 0,11 0,42 0,92 0,30
Bed 177,37 261,68 387,27 624,54 336,81

Bezgr 88,74 90,72 92,40 91,58 91,11
Cvd 18,21 18,00 18,87 18,86 18,46
Bouw 1940,42 1948,65 1944,83 1926,31 1943,16

N                       19         37         41         13        110

Tabel VIII.18  Analyse kostenverschillen tussen functiegroepen van zieken-
huizen

verschil in kosten verschil in kosten verschil in kosten
per opname tussen  per opname tussen  per opname tussen

variabele functiegroep functiegroep functiegroep
I en II: II en III: III en IV:

totaal 208,85 totaal 159,82 totaal 343,00

Fac en Bed 99,21 31,94 37,01

Dsgr -1,14 7,81 117,69
KNO 67,82 35,00 63,46

Spec 22,39 63,84 105,30

Bezgr -32,68 -27,73 13,53
Cvd -16,17 66,99 -0,77
Bouw 19,05 -3,62 -111,60

Overige
variabelen -9,28 18,46 23,53

'verklaard' 149,20 192,69 248,15
'niet verklaard' 59,65 -32,87 94,85

Het verschil in kosten per opname tussen functiegroep II en
III wordt veor meer dan 100% toegewezen aan de opgenomen variabe-
len.  In het bijzonder wordt dit verschil bepaald door de oplei-
ding tot specialist en door de gecorrigeerde verpleegduur. De
bezettingsgraad ligt in groep III op een iets hoger niveau.

Het grootste verschil in de kosten per opname vinden we bij
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vergelijking van het gemiddelde ziekenhuis in functiearoep III  en
IV; dit is namelijk f 343,-. Dit verschil zou nog ruim f 110,-
groter zijn als de ziekenhuizen in functiegroep IV even oud
waren als die in functiegroep III. Ongeveer f 94,85 van het
kostenverschil wordt met de gehanteerde set van variabelen niet
toegewezen. Voor de kostenverschillen zijn in het bijzonder
verantwoordelijk de despecialisatiegraad, de opleiding tot
specialist, het bouwjaar (negatief) en het percentage KNO-
pationten.
Opmerkelijk is hier de geringe betekenis van de beddenomvang
en de faciliteitenindex.  Ook de capaciteitsbenutting, opgebouwd
uit de bezettingsgraad en de gemiddelde verpleegduur, is voor
het gesignaleerde verschil nauwelijks van belang.

Tussen de vier functiegroepen zijn er dus kostenverschillen,
die voor een belangrijk deel kunnen worden toegeschreven aan
de onderzochte variabelen. Het is opvallend dat de facilitei-
tenindex en beddenomvang als kostenfactoren het belangrijkste
zijn bij de verschillen tussen groep I en II. Voor de verschil-
len tussen de groepen II en III respectievelijk III en IV zijn
ze minder belangrijk. Ook de kostenverschillen ten gevolge van
een andere capaciteitsbenutting worden steeds kleiner. Het
grootst  zi j n de verschillen tussen functiegroep  I  en  II;   in
functiegroep II worden ten opzichte van functiegroep I zowel
ten aanzien van de bezettingsgraad als de gecorrigeerde ver-
pleegduur kostenvoordelen behaald. Na een vrij sterke stijging
van de gecorrigeerde verpleegduur in functiegroep III blijkt
dat in functiegroep IV geen verdere stijging is waar te nemen.
De aard van het pationtenbestand blijkt alle verschillen te
beInvloeden. De stijging in de kosten per opname ten gevolge
van een geringer percentage KNO-pationten is voor alle functie-
groepen opmerkelijk constant. De despecialisatiegraad daaren-
tegen werkt vooral in op de kostenverschillen tussen functie-
groep III en IV.
De opleiding tot specialist blijkt een belangrijke kostenvaria-
bele, welke uiteraard in de hogere functiegroepen het sterkst
uitwerkt. Bijna 1/3 deel van het verschil in kosten per opname
tussen functiegroep III en IV is met de specialistenopleiding
in verband te brengen.
Ook het bouwjaar blij kt belangrijk voor de kostenverschillen,
vooral bij de hogere functiegroepen. Ziekenhuizen behorende
tot functiegroep IV zijn de oudste ziekenhuizen, zodat het
gesignaleerde kostenverschil bij een gelijk bouwjaar aanmer-
kelijk groter zou zijn.
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HOOFDSTUK IX SLOTBESCHOUWING EN PERSPECTIEF

IX.1 INLEIDING

In het voorgaande is een reeks resultaten getoond van onze
kostenstudie. Lang niet alle geschatte modellen konden worden
weergegeven. Zowel in de factoranalyse als in de regressie-
analyse  is een groot aantal alternatieven opgesteld die slechts
zijdelings of in het geheel niet aan bod kwamen.
Steunend op een uitvoerige literatuurstudie droeg ons onderzoek
vooral een empirisch karakter. Als een bijzonder aspect ervan
beschouwen wij dat factoranalyse, schaal- en clusteranalyse
als aanvullende technieken voor de regressie-analyse konden
worden gebruikt. Hiermee kon een analyse van de ziekenhuis-
functie grote aandacht krijgen. Behalve van statistische tech-
nieken is in een aantal gevallen ook gebruik gemaakt van
expert-oninion. Als er qeen grote verschillen tussen de
resultaten van beide benaderingen blijken te bestaan, geven
wij· de voorkeur aan de laatste (zie hoofdstuk V) .

Onze resultaten geven in grote lijnen een bevestiging van
datgene wat in de literatuur te vinden is, met name met be-
trekking tot het belang van het multiproduktkarakter van het
ziekenhuis, de hoogte van de marginale kosten en het relatief
betrekkelijk geringe belang van de schaaleffecten. Onze lite-
ratuurstudie toont overigens aan dat de geschatte invloeden
van deze factoren van studie tot studie nogal eens uiteenlopen,in het bijzonder  ook ten aanzien van de hoogte  van de marginale
kosten. Juist hierover is men het in het algemeen wel eens dat
wat ook de schattingen opleveren, de marginale kosten eigenlijk
laag behoren te zijn ten opzichte van de gemiddelde kosten.
Naar onze mening is het ter beschikking staande gegevensmate-
riaal in ons land van dien aard, dat hierop gebaseerde kosten-
analyses een vergelijking met buitenlandse studies kan door-
staan.

Ondanks de resultaten die wij verkregen hebben op dit zeker
in ons  land nog onontgonnen terrein, realiseren wij  ons  wel  dat
er nog een grote hoeveelheid werk te verzetten valt en dat er
nog heel wat vragen blijven staan. Zo is er nog een aantal
hypothesen die (nog) niet getoetst konden worden vanwege on-
voldoende inzicht in de materie of gebrek aan juiste gegevens.
Wat dit laatste betreft denken wij in het bijzonder aan het
overvloedige materiaal van de Stichting Medische Registratie,
dat  nog  niet ten volle kon warden gebruikt, omdat  van te weinig
ziekenhuizen de betreffende gegevens beschikbaar waren. Wellicht
dat bij een grotere deelname meer licht geworpen kan worden op
zaken als kwaliteit van de zorg en ernst van de ziektegevallen.
Een moeilijkheid is dat de gegevens van de SMR betrekking heb-
ben op de ontslagen pationten. Vergelijkbare gegevens over de
polikliniek, die onmisbaar zijn als men vraagstukken betref-
fende een eventuele substitutie tussen de polikliniek en kli-
niek wil analyseren, ontbreken. Tevens zou dit materiaal uit-
gebreid moeten worden met gegevens over verrichtingen in het
ziekenhuis, waarbij de ziekenfondsgegevens betrokken zouden
kunnen worden.
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Maar ook in het uitgevoerde onderzoek is, vooral op het metho-
dologische vlak, een aantal vragen gerezen, die we nu in het
kort bespreken.

IX.2 ENKELE METHODOLOGISCHE PROBLEMEN BIJ EEN ECONOMETRISCHE
KOSTENANALYSE

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op een viertal vraag-
stukken betreffende de homogeniteitsveronderstelling, de bepa-
ling van de output van het ziekenhuis, het karakter van de
kosten- en doelstellingsfunctie en tenslotte de modellenbouw.

IX.2.1 Homogeniteitsveronderstelling

Een belangrijke veronderstelling bij econometrische kostenstu-
dies  is  die der homogeniteit  van de ziekenhuizen. Men veronder-
stelt dat de beschouwde ziekenhuizen dezelfde kosten- en pro-
duktiefunctie hebben. Als er enige twijfel bestaat over de
homogeniteit, richt men het onderzoek dikwijls op een subgroep
van ziekenhuizen en sluit men bijvoorbeeld de opleidingszieken-
huizen buiten. Culyer e.a. (1976) vooronderstelden in hun
Engels onderzoek evenwel een voldoende homogeniteit tussen de
algemene ziekenhuizen en de 'University teaching hospitals'.
In ons onderzoek, dat zich beperkt tot de algemene ziekenhuizen,
baseren we ons op een reeds eerder geciteerde uitspraak van
Groot (zie blz. 181). Het realiteitsgehalte van deze veronder-
stelling is vervolgens nagegaan door een zorgvuldig onderzoek
van de residuen. Een vergelijking van de residuen van met name
de opleidingsziekenhuizen met die van de niet-opleidingszie-
kenhuizen liet geen belangrijke verschillen zien, evenmin als
die van de residuen van de overheids- en particuliere zieken-
huizen. Hierin zijn dus geen aanwijzingen te vinden dat de
gehanteerde homogeniteitsveronderstelling onjuist zou zijn.
Daarbij wordt opgemerkt dat reeds tijdens de analyse van de
gegevens bleek dat drie ziekenhuizen onder andere vanwege de
bestaande afdelingen voor sanatoriumpatiinten nauwelijks als
algemeen ziekenhuis waren te bestempelen. Deze drie, alsook de
categorale en academische ziekenhuizen, bleven derhalve
buiten het onderzoek.

IX.2.2  Outputbepaling

De outputdefinitie ligt in de door ons bestudeerde econome-
trische ziekenhuisliteratuur steeds in het intermediaire vlak
(zie ook Berki, 1972). Dit geldt ook voor ons onderzoek, waar
het outputniveau wordt aangeduid door het aantal opgenomen
pationten of het aantal verpleegdagen.
Men kan beweren dat het behandelde ziektegeval, zelfs indien
gecorrigeerd voor de ernst en de complexiteit ervan, een on-
voldoende maatstaf voor de werkelijke ziekenhuisoutput is. Een
aanduiding van de kwaliteit van zorg ontbreekt. Verder kunnen
Wij er niet zeker van zijn dat onderzoek en behandeling steeds
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de output bepalen (zie ook Abel-Smith, 1974).
Ook al zou de doelstellingsfunctie van het ziekenhuis dui-

delijk zijn - en dat is ze niet (zie paragraaf IX.2.3) - dan
zijn er dus toch nog problemen. Het is moeilijk om een onder-
scheid te maken in output en verspilling. Een finale outputmaat
zou veronderstellen dat men in staat is bepaalde maatregelen
te meten in hun effect op een herstel, respectievelijk een be-
vordering van de gezondheid.1 Dit houdt kennis in van veran-
deringen in de gezondheidssituatie van de pationt.
Vervolgens zouden de verschillende effecten onder &6n noemer
gebracht moeten worden voor een doeltreffende beoordeling van
het ziekenhuisgebeuren. Dergelijke meet- en afwegingsprocessen,
die in de richting komen van kosten-baten-analyses respectie-
velijk kosten-doelmatigheid-analyses, zijn tot dusver slechts
op een enkel onderdeel van de zorgverlening met succes toege-
past. Voor een finale benadering ontbreken zowel de noodzake-
lijke outputspecificatie alsook de daarmee samenhangende kos-
tentoerekeningen.
Deze problematiek speelt ook een rol bij ons onderzoek, waarin
zoals in elk econometrisch onderzoek een verdere beperking ge-
legen is in het feit dat de output meetbaar dient te zijn. Aan
het multiproduktkarakter van het ziekenhuis wordt naar onze
opvatting in onze studie echter redelijk recht gedaan. Dit was
mogelijk vanwege het aanwezige gegevensmateriaal, waarop een
aantal in de literatuur gangbare benaderingen is toegepast.
Zoals gezegd, een verbetering op dit punt is niet uitgesloten
als met name meer SMR-gegevens, gegevens over de polikliniek
en de produktie op de nevenafdelingen beschikbaar komen.

IX.2.3 Karakter van kostenfunctie en doelfunctie

Een belangrijke vraag is of men mag veronderstellen dat de
waargenomen kosten betrekking hebben op efficionte produktie-
processen in technische zin. Dit brengt ons terug op de hypo-
thesen omtrent de ondernemersdoelstelling en marktvormen (zie
paragraaf II.2.3).
In een situatie van een streven naar winstmaximalisatie bij
volledige mededinging (1) of naar kostenminimalisatie bij een
gereguleerde vraag  (2)  kan in beginsel een technisch efficionte
kostenfunctie geschat worden. Situatie (1) is zeker niet van
toepassing. Over situatie (2) is er discussie.
Als men ervan uit zou gaan dat het pationtenbestand dat zich
(via de huisarts) bij een ziekenhuis voor onderzoek en behan-
deling aandient, niet alleen qua samenstelling maar ook in
kwantiteit exogeen van aard is, dan kan men als doelstelling
zien dat het ziekenhuis tracht dit pati8ntenbestand zo econo-

1 De WHO ziet gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geeste-
lijk en sociaal welzijn. In praktisch onderzoek gaat men dikwijls uit van

een engere definitie, die alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte omvat
(Roberts, 1952; zie ook Stolte, 1972b). Voor een discussie over de doel-
stellingen zie verder Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst (1973), Van Wijmen (1975) en Philipsen (1976).

265



misch mogelijk te behandelen, gegeven een bepaalde kwaliteit
en nevenfuncties.
Dit zou dus kostenminimalisatie betekenen bij een exogeen pa-
tiontenbestand  (Van der Meyden,  1968) . De ziel:enhuisdoelstel-
ling zou dan veel overeenkomst vertonen met die van openbare
nutsbedrijven, waar de output exogeen bepaald is en de inputs
endogeen.

In de ziekenhuisliteratuur zijn zowel voorstanders als te-
genstanders van deze opvatting te vinden.
'De ziekenhuizen kiezen hun output niet, maar moeten alle aan-
geboden gevallen accepteren' (Lave and Lave, 197Ob, blz. 381).
Baron stelt dat de vraag naar ziekenhuisdiensten exogeen be-
paald is, zolang de medische staf tenminste niet verandert
(Baron, 1974). Hierbij baseert deze auteur zich onder meer op
een onderzoek van Rafferty, waaruit bleek dat er op korte
termijn betrekkeli jk weinig correlatie is tussen de bezettings-
graad en de door artsen geconstateerde ernst van de gevallen.
Op langere termijn zullen naar het oordeel van Baron ook de
minder spoedeisende diagnoses geen uitstel gedogen en daarmee
exogeen worden. In ieder geval  is er volgens deze auteur sprake
van een streven naar kostenefficiency; als dit al niet vanuit
het ziekenhuis zelf komt, dan wordt dit toch in toenemende
mate door de druk van buitenaf (bevolking, overheid, verzeke-
ringsmaatschappijen, ziekenfondsen e.d.) aan de ziekenhuizen
opgelegd. Van belang is dat de hypothese van kostenminimalisa-
tie hier niet op de totale kosten betrekking heeft, maar op
het aantrekken van inputfactoren bij gegeven capaciteit, faci-
liteiten, specialismen en kwaliteitsniveau. Er wordt niet
voorondersteld dat de aard en intensiteit van het diensten-
pakket op een efficiinte basis wordt bepaald. Zo kunnen ver-
schillende overwegingen bijvoorbeeld leiden tot de aanschaf
van een Cobalt-bom; als deze faciliteit eenmaal aanwezig is,
wordt het minimalisatiebeginsel verondersteld te werken. 'De
kostenminimalisatieveronderstelling is dan ook niet logisch
inconsistent met een verscheidenheid van doelstellingen van
het ziekenhuis, zoals maximalisatie van de kwaliteit van de
zorg, prestige van het ziekenhuis of de hoeveelheid aangeboden
ziekenhuisdiensten' (Baron, 1973).

Anderzijds wordt echter een aantal argumenten aangevoerd
waarom de doelstelling van kostenminimalisatie in het zieken-
huis irreoel zou zijn. Er is geen volledige mededinging tussen
de ziekenhuizen en subsidies en schenkingen verminderen de
financiole druk (Weisbrod,  1965) . Ook wordt naar voren gebracht
dat hier een rol speelt de wijze waarop de ziekenhuizen be-
taald worden door de ziekenfondsen, ziektekostenverzekerings-
maatschappijen, overheidssubsidies e.d., namelijk op basis van
een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten (Klarman, 1965;
Somers and Somers, 1967; Dowling, 1971; Groot, 1975b). De pa-
tiJnt heeft hier slechts een geringe directe financidle inte-
resse.
Ook bestaan er bezwaren tegen het concept van het exogene ka-
rakter van de vraag. Het aantal te behandelen pationten is
volgens sommigen niet exogeen maar endogeen bepaald (Feldstein,
1967; Baligh and Laughhunn, 1969; Dowling, 1971).
Van een exogeen karakter zou sprake kunnen zijn als de werke-
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lijke 'behoefte' aan ziekenhuisdienstverlening een objectief
begrip zou zijn, te bepalen op medisch-technische gronden. In
toenemende mate wordt de vraag echter door de artsen bepaald
(Berki, 1972, blz. 3).
Bij afwezigheid van het winstmaximalisatie- of kostenminimali-
satiebeginsel bestaat er kans op een systematische divergentie
tussen waargenomen kosten en minimumkosten, toe te schrijven
aan het gedrag der ziekenhuizen. Evans spreekt dan ook niet
van technologisch bepaalde, maar van 'behavioural' kostenfunc-
ties, die de kosten-outputrelaties beschrijven voor de zieken-
huizen in een bepaald land gedurende een bepaalde tijdsperiode.
Een meer complexe analyse van het proces van kostenbepaling en
van de doelstellingsfunctie van het ziekenhuis is dan vereist.

In dit verband is de relatie ziekenhuis - specialist rele-
vant. Kan de specialist beschouwd worden als onderdeel van het
totale ziekenhuisgebeuren?
We kunnen twee situaties onderscheiden (Jacobs, 1974; Foster,
1974; zie ook Groot, 1971, blz. 34-35).
In situatie 1 is de 'vertaling' van de ongedifferentieerde
vraag in verpleegdagen, nevenverrichtingen e.d. de loutere
verantwoording van de medicus. Tot de verantwoordelijkheid van
het ziekenhuis behoort dan de produktie van deze aldus gespe-
cificeerde verpleegdagen en nevenverrichtingen. In feite le-
vert het ziekenhuis deze produkten als input aan de specialist
(de financiering kan overigens heel anders lopen). Het zieken-
huis moet zorgen dat de arts op een zo economisch mogelijke
wijze zijn werk kan doen (Daniols, 1969). De arts moet zorgen
voor een optimale medische zorg voor de pationt.
In deze situatie kunnen ziekenhuizen en artsen uiteraard toch
wel enige invloed uitoefenen op elkaars produktiviteit (May,
1969). Men ziet hier het ziekenhuis als een instituut waarbij
de belangen van verschillende partijen in het geding zijn, te
weten medische staf, bestuur en directie van het ziekenhuis
('exchange model'). Dit vraagt om de constructie van even-
wichtsmodellen waarbij evenwichtssituaties tussen de drie
onderscheiden groepen worden gekarakteriseerd (bijvoorbeeld  in
speltheoretische zin). Tot dusver zijn voornamelijk (inkomens-
maximaliserende) modellen voor de medische staf opgesteld
(Pauly and Redisch, 1973).
Men moet zich afvragen of de medische beslissingen een datum
zijn voor het ziekenhuis. Als dit het geval is, dan is de
vraag naar produktie op de nevenafdelingen, het aantal ver-
pleegdagen etc. exogeen voor het ziekenhuis. De doelstelling
van het ziekenhuis zou dan kunnen zijn: zo goed en goedkoop
mogelijk aan deze vraag te voldoen. Het ziekenhuis kan dan be-
schouwd worden als bestaande uit afzonderlijke bedrijfsonder-
delen, welke een min of meer geIsoleerd bestaan leiden. De
substitutiemogelijkheden tussen de afdelingen in het zieken-
huis blijven in deze optiek buiten beschouwing. Daardoor wor-
den aan een studie van het efficiencyvraagstuk belangrijke be-
perkingen opgelegd en verliest deze veel van zijn waarde.  Het
is niet uitgesloten dat de doelstelling van de medische staf
in deze situatie eigenlijk veel belangrijker  is dan en conflic-
teert met die van het bestuur en directie van het ziekenhuis
(Johnson, 1969).
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In situatie 2 geschiedt het gehele proces in het ziekenhuis
onder formele (mede)verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.
Dit kan men dan beschouwen als 66n geheel ('organism model').
De  specialist  is  hier  &6n van de inputfactoren,  zij het meestal
de belangrijkste. In de op te stellen ziekenhuismodellen wor-
den dan dikwijls hoeveelheid en/of kwaliteit gemaximaliseerd
onder bepaalde nevenvoorwaarden, zoals een minimum netto-op-
brengstsurplus, een budgetrestrictie of een kwaliteitsrestric-
tie (Long, 1964; Baumol and Bowen, 1965; Newhouse, 1970). Als
kwaliteitsmaatstaf wordt wel voorgesteld de breedte van het
dienstenpakket en de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd
personeel en instrumentarium.
Hier vindt men ook statusmaximalisatiemodellen, waarbij status
wordt bereikt via 'conspicious production'   (Lee,  1971) . In deze
visie zullen de artsen zo volledig mogelijk toegerust willen
zijn om hun pationten voor een breed spectrum van klachten te
kunnen helpen. De ziekenhuizen zullen op hun beurt in de beno-
digde equipment willen voorzien om goede artsen aan te kunnen
trekken. Dit versterkt nog eens het prestigemotief voor expan-
sie en verbetering dat toch al in elke organisatie aanwezig is
(Reder, 1965). Uit prestige/status-overwegingen streeft men
naar maximalisatie van de inputs, in het bijzonder van ervaren
arbeidskrachten, specialisten, administratief personeel en
vooral van nieuwe up-to-date kapitaalgoederen. Hiermede wordt
bewerkstelligd dat het met de omvang en prestige van zieken-
huizen verbonden inkomen van specialisten en ziekenhuismanage-
ment (directie) gemaximeerd wordt (Newhouse, 1970). De ver-
schillende belangen lopen parallel daar ook het aanzien van
het bestuur door deze handelwijze verhoogd wordt (Abt Asso-
ciates, 1972).
In ons land is door Stolte op een soortgelijke ontwikkeling
gewezen, waarbij hij vooral het gevaar van het streven naar
prestige ziet in de drang naar uitzonderlijke prestaties in de
geneeskunde, in het bijzonder op technisch terrein (Stolte,
1972b). 'Daarbij kan de vraag van deze specialisten naar meer
technische faciliteiten door de ziekenhuizen ook worden inge-
willigd, welke instellingen als non-profit instellingen kosten-
dekkende tarieven kunnen declareren. De aanschaf van dure ge-
neesmiddelen, medische instrumenten, computers en disposables
wordt als kwaliteitsverbetering verdedigd. Deze handelwijze
kan via de opleiding ook overgedragen worden op nieuwe genera-

11ties van specialisten.
Een mengvorm van status- en outputmaximalisatiemodellen geeft
Reder (1965). Volgens deze auteur is de doelstelling van het
ziekenhuis een maximering van het gewogen aantal behandelde
pati nten per tijdsperiode, waarbij de gewichten gelijk zijn
aan de beroepsmatige faam van de behandelende artsen.

lTerzijde wordt opgemerkt  dat  als  deze,  in de literatuur vaak gesuggereerde,
visie juist zou zijn, het voor de hand ligt beperkingen en voorwaarden te
stellen aan het gebruik van bepaalde inputs, zoals in ons land reeds ge-
beurt  door het departement van volksgezondheid en Milieuhygiene, bijgestaan
door adviesinstanties als het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven, het
College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de Ziekenfondsraad.
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Tenslotte merken we op, dat winstmaximalisatiemodellen of een
variant daarvan, namelijk 'net revenue' maximalisatiemodellen
(Davis, 1971), waarmee de 'scope of services' gemaximeerd kan
worden (kwaliteitsverbetering), tot deze tweede groep gerekend
kunnen worden. Daarin kan men overigens de meeste modellen uit
de literatuur onderbrengen.

In ons land zijn de meeste specialisten (nog) niet in loon-
dienst van het ziekenhuis, en staan derhalve in deze zin dus
buiten de organisatie (situatie 1).
Ziet men de ziekenhuisorganisatie als een bureaucratie, geken-
merkt onder andere door een hiorarchisch gezag, strakke regels
en procedures, dan is het duidelijk dat de medische professie
daarin een aparte plaats inneemt, vooral geleid door de normen
en plichten van de medische professie zelf (Stolte, 1964).
Maar er is een duidelijke ontwikkeling gaande. 'De geneeskun-
dige specialist met name is afhankelijk geworden van accomoda-
tie,  apparatuur en hulpkrachten die het ziekenhuis ter beschik-
king houdt. Hieruit volgt dat de specialist in organisatorisch
verband werkt en deel uitmaakt van de ziekenhuisorganisatie'
(Stolte, 1972a).
Van Nieuwenhuizen gaat verder en stelt: 'De specialist wordt
in toenemende mate ondergeschikt aan een directie en aan een
bestuur dat zich van zijn positie meer bewust werd' (Van
Nieuwenhuizen, 1971).

Naar onze mening zullen de beslissingen van de medische
professie worden genomen binnen het raam en de mogelijkheden
van het ziekenhuis. Hoewel de meeste specialisten niet in
loondienst van het ziekenhuis zijn, lijkt het aannemelijk dat
hun beslissingen in elk geval tot op zekere hoogte worden be-
invloed door de schaarsteverhoudingen binnen deze instelling.
We hebben gezien dat er, ook al is er sprake van dat het
gehele proces in het ziekenhuis onder formele verantwoorde-
lijkheid van dat ziekenhuis plaatsvindt (situatie 2), een
aantal opvattingen mogelijk is die onderling niet met elkaar
overeenstemmen. Klaarblijkelijk ligt de situatie niet zo een-
voudig als in industri6le ondernemingen. Eenstemmigheid over
een exacte doelstellingsformulering is er niet. Dit heeft naar
onze mening minder van doen met de in de diverse landen be-
staande verschillende stelsels van gezondheidszorg, maar meer
met de intrinsieke onduidelijkheden die opgesloten liggen in
het ziekenhuisproces zelf, de 'profit'-ziekenhuizen in de VS
daargelaten. Een toetsing van de verschillende theorieon aan
de hand van waargenomen ziekenhuisgedrag vindt weinig of niet
plaats.
Een exacte omschrijving van de doelstellingsfunctie lijkt niet
gemakkelijk te geven. In elk geval zijn de kwaliteit en kwan-
titeit van de output van belang, terwijl ook ziekenhuisfacili-
teiten en prestige-elementen een rol kunnen spelen (Berki,
1972).
Duidelijk is dat de verrichte studies van het economisch ge-
drag van ziekenhuizen niet hebben geresulteerd in het opstel-
len van een algemeen toepasbaar en te testen ziekenhuismodel.
We kunnen de opvatting delen dat de ziekenhuizen niet beant-
woorden aan het eenvoudige model van openbare nutsbedrijven,
die bij een gegeven outputniveau naar kostenminimalisatie
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streven. Evenmin mag men naar onze mening bij een endogeen be-
paald pationtenbestand zonder meer als doelstelling een out-
putmaximalisatie bij gegeven middelen aannemen.
Onze slotsom luidt dat bij de huidige kennis over het functio-
neren van ziekenhuizen, in het bi jzonder betreffende de doelstel-
ling van het ziekenhuis, de prijsvorming en de relatie zieken-
huis - specialist (aantal beslissers in het ziekenhuis)  het
inderdaad moeilijk is een algemeen ziekenhuismodel op te stel-
len, waaruit de kostenfunctie, bijvoorbeeld in neo-klassieke
zin, afgeleid kan worden. In ons onderzoek hebben we een kos-
tenfunctie geformuleerd waarin getracht wordt de ziekenhuis-
kosten rechtstreeks uit een aantal verklarende grootheden te
verklaren. Dit betekent dat we vooralsnog de kostenparameters
in de kostenfuncties als een mengeling van gedragsinvloeden en
technische invloeden moeten opvatten (Evans and Walker, 1972).
Onderzoek naar de eventuele afwijkingen tussen de feitelijke
en de kosteneffectieve praktijkvoering is gewenst (Culyer e.a.,
1976).

IX.2.4  Modellenbouw en allocatie van produktiemiddelen

In praktisch alle tot nog toe uitgevoerde kostenstudies is
uitgegaan van een te schatten 'single equation', waarbij de
kosten als endogene variabele worden gezien.
In dit verband rijst de vraag of de kosten de enige endogene
variabele zijn.
Evans wijst op de mogelijkheid dat het ziekenhuis invloed kan
uitoefenen op de bezettingsgraad of verpleegduur om daarmee
aan bepaalde gestelde budgettaire criteria te voldoen, zonder
hier overigens consequenties ten aanzien van de gebruikte
schattingsmethode aan te verbinden (Evans,  1971) . Ook Feldstein
vindt dat de doorstroming in tegenstelling met bijvoorbeeld
het aantal bedden, niet exogeen bepaald is (Feldstein, 1967,
blz. 75). Dit betekent dat de geschatte coofficienten niet
noodzakelijk zuiver zijn omdat de doorstroming misschien niet
onafhankelijk van de storingsterm is (simultaneous equation
bias).
Schattingen verkregen met behulp van instrumentvariabelen on-
dersteunen echter naar zijn mening de schattingsresultaten van
de kleinste kwadratenmethode. Een tweede aanwijzing voor de
juistheid van zijn gevolgde procedure vindt Feldstein (1967,
blz. 81 en blz. 123) in de schattingsresultaten van een alge-
meen (recursief) produktiemodel dat uit vijf (structuur)verge-
lijkingen bestaat en waaruit blijkt dat de enige inputuitgaven
die de doorstroming beInvloeden te vinden zijn in de genees-
middelen en de (exogene) artsensalarissen. Gelet op het boven-
staande is het overigens niet opmerkelijk dat Feldstein met
enige reserve dit produktiemodel presenteert en dat verdere
onderzoekers niet op dit pad zijn voortgegaan (zie ook Culyer
e.a., 1976)
In ons onderzoek hebben wij op grond van onze hypothesevorming
en vooranalyse een aantal variabelen geselecteerd die invloed
op de kosten hebben. Op a priori-gronden zijn deze variabelen
exogeen ten opzichte van de kosten. Dit geldt ook voor de
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doorstroming, zoals blijkt uit paragraaf VIII.2.4 waar de re-
latie tussen kosten en doorstroming beschreven is. In dit ver-
band is gewezen op de betekenis van de door het COZ gehanteerde
normen en richtlijnen. Aanwijzingen dat er grote schattingspro-
blemen kunnen ontstaan, werden ook hier niet gevonden.

In aansluiting op het voorgaande lijkt het zinvol op deze
plaats enige aandacht te geven aan de allocatie van de produk-
tiemiddelen in het ziekenhuis en met name aan de invloed van
het beleid van het COZ hierop.
Bepaalde kostencomponenten zullen  voor het ziekenhuis een datum
zijn. Het aantal aan een ziekenhuis verbonden artsen wordt in
hoge mate bepaald door beslissingen die in het verleden geno-
men zijn alsmede door de lokale beschikbaarheid. De specialis-
tenhonoraria maken overigens geen deel uit van de door ons ge-
definieerde ziekenhuiskosten.
Het aantal beschikbare bedden is voor het ziekenhuis evenmin
als een op korte termijn beinvloedbare grootheid te beschouwen.
Van jaar tot jaar zal dit beddental praktisch constant blijven
en zeker niet steeds warden gekozen in verhouding tot de ge-
wenste of verwachte output in een bepaald jaar.
Van belang zijn hier de normeringen die in ons land worden
toegepast door enkele landelijke adviesinstanties. Op het vlak
van de investeringen kennen wij een normering door het College
voor Ziekenhuisvoorzieningen, op het vlak van de exploitatie
door het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven. In dit verband
lijkt het nuttig nader in te gaan op de normering die het COZ
toepast om hiermee de rol die deze instantie ten aanzien van
het kosten- en tarievenbeleid speelt in een juist kader te
plaatsen.

Het COZ kent enerzijds tarieven per verpleegdag, anderzijds
per  (neven)verrichting. Het hanteert  in dit verband een aantal
(ervarings)normen en richtlijnen, betreffende het maximaal in
te zetten aantal verplegenden, de verhouding tussen gediplo-
meerden en leerlingen, en het aantal personeelsleden voor direc-
tie en administratie, huishouding, operatiekamer, laboratorium,
r6ntgenafdeling, fysiotherapie, opleiding, psychologische
dienst en pastorale zorg (zie verder NZI 'Het COZ-repertorium,
....', 1972). In een aantal gevallen zijn er ook normen voor
de personeelskosten.
Verder zijn er normen voor bijvoorbeeld de calculatiewijze van
afschrijvingen en rente. Deze normen hebben overigens geen ri-
gide karakter; de meeste zijn gerelateerd aan het aantal be-
zette bedden of het produktieniveau van de betreffende afde-
lingen. Het aantal verrichtingen wordt derhalve niet genor-
meerd. Sinds 1973 is ook de minimumbezettingsnorm van 90% los-
gelaten, welke als grondslag voor het in rekening te brengen
tarief een minimale bezettingsgraad van 90% aangaf.
De werkzaamheid van het COZ heeft ongetwijfeld invloed op de
kostenontwikkeling gehad, in het bijzonder op de efficiency
van de produktie. Voor een goed begrip is van belang op te
merken dat de door haar gehanteerde normen gerelateerd zijn
aan het 'redelijk gemiddelde'. Het COZ volgt de indebedrijfs-
tak optredende ontwikkelingen en tracht daarin bij te sturen.
Haar mogelijkheden tot daadwerkelijk ingrijpen mogen echter
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ook weer niet overtrokken worden. Zo heeft zij geen greep op
een aantal oorzaken die het volume van de produktie bepalen,
zoals de aantallen te produceren laboratoriumpunten en rontgen-
foto's, het opname- en ontslaggedrag enz. (Wagner, 1975).
Het is steeds een uitgangspunt van het COZ-beleid geweest niet
te treden in een beoordeling van de absolute omvang van de
produktie, omdat maatstaven hiervoor ontbreken.
In de praktijk blijkt er echter ook per opname of per verpleeg-
dag een grote variatie tussen de ziekenhuizen te bestaan in bij-
voorbeeld de kosten, de personeelsbezetting, het aantal verplegen-
den e.d. Uit ons onderzoek volgt dat in deze variatie een sys-
tematisch verloop is te constateren.

IX.3 VERDER ONDERZOEK

onze kostenmodellen moeten beschouwd worden als een eerste
aanzet tot een inzichtverkrijging in de structuur van de zie-
kenhuiskosten. Een dergelijke benaderingswijze lijkt een rede-
lijk startpunt.
Bij het interpreteren van bepaalde geschatte parameters als
marginale effecten is vooral de realiteit van de ceteris pari-
bus-veronderstelling belangrijk. Daarbij kan niet genoeg bena-
drukt worden  dat de gevonden 'optima' refereren  aan het huidige
functioneren in de bedrijfstak.
Bij het verkennende karakter van ons onderzoek past ook dat
niet &6n maar verschillende kostenmodellen an een personeels-
bezettingsmodel zijn opgesteld en geschat. Deze modellen kunnen
laten zien waar een bepaalde variabele invloed uitoefent, en
waar het marginale effect constant is. Zolang geen zekerheid
bestaat over de juiste modelspecificatie, lijkt het onverstan-
dig zich hierop bij voorbaat vast te leggen. Het feit dat de
verschillende modellen in het algemeen tot gelijksoortige re-
sultaten leiden is natuurlijk van grote betekenis.

Op basis van de gevonden resultaten lijkt de conclusie ge-
wettigd dat econometrische technieken het inzicht in de kosten-
structuur belangrijk kunnen vergroten. Zoals reeds door Groot
in het rapport dat aan het BKZ voorafging werd opgemerkt, is
het van belang dergelijke studies in de toekomst voort te zet-
ten, om te zorgen dat toepassing van deze methodieken het ver-
wachte rendement oplevert (NZI, 1971).
In dit hoofdstuk zijn bovendien een aantal methodologische
vraagstukken behandeld die om verdere studie vragen.

Het vervolgonderzoek zoals dit thans wordt verricht is zo-
wel gericht op een verbreding als verdieping van de tot nu toe
verkregen resultaten. Allereerst worden de ontwikkelde kosten-
modellen toegepast op de afzonderlijke kostensoorten en de af-
zonderlijke personeelscategorieon. Ook speelt in de vervolg-
analyse het tijdselement een belangrijke rol, doordat meerdere
jaargangen in de analyses worden betrokken. Hierdoor wordt het
mogelijk om de kostenontwikkeling nader te verklaren (actuali-
sering van de modellen).
In het kader van het tariefbeleid en het maken van voorspel-
lingeniseen dynamisering onontbeerlijk. Menkanditdoen door
op de beschikbare ci j fers van zeven jaren analyses te verrichten.
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Op deze wijze verkrijgt men zeven jaarstructuren die met el-
kaar vergeleken kunnen worden. Dit kan tevens een belangrijke
check zijn voor de gevonden resultaten voor 1971. Het is ook
mogelijk de gegevens van de zeven jaargangen te poolen en
hierop analyses uit te voeren: een gecombineerde time-series-/
cross-section-analyse. Men kan op deze wijze de kostenstij-
gingen en kostenontwikkelingen analyseren. Een vraag welke in
dit verband beantwoord zou kunnen worden is: in hoeverre is
de kostenstijging van de laatste zes jaren toe te schrijven
aan een toename van de dienstverlening, aan de algemene infla-
tiecomponent, of aan andere specifiek te duiden componenten?
Ook wordt getracht produktiefuncties voor de ziekenhuissector
op te stellen, waardoor een meer directe relatie gelegd wordt
tussen de output en de input van een ziekenhuis. Met behulp
van de produktiefunctie is het mogelijk de resultaten van de
kostenfunctie te onderbouwen en verder uit te werken. Zo kunnen
ratio's als de produktiviteitsindex en de index voor input-
efficiency de globale kostenevaluatie op grond van de kosten-
functie nader nuanceren.

In vervolg op deze analyses zou getracht kunnen worden met
behulp van een simultaan stelsel van vergelijkingen de struc-
turele relaties van het produktieproces in het ziekenhuis te
beschrijven (produktiestructuur). Men kan hier denken aan on-
derlinge relaties tussen de aard van het pationtenbestand,
produktie op de nevenafdelingen, verpleegduur, poliklinisch
gebeuren en een aantal instituutgebonden ziekenhuiskenmerken.
Het afzonderlijk beschouwen van de verschillende kostencompo-
nenten, en de wisselwerkingen tussen de verschillande afde-
lingen, zou het mogelijk maken een benadering te verkrijgen
van het beslag dat bepaalde globale pationtencategorieon op
produktiemiddelen leggen. Hoe aantrekkelijk deze gedachte ook
lijkt, een uitwerking ervan  zal  naar onze mening een allesbe-
halve gemakkelijke opgave zijn.
Schattingen van simultane modellen betreffende ziekenhuiskos-
ten zijn er ook in de literatuur nog nauwelijks te vinden. On-
getwijfeld speelt hier de ingewikkeldheid van doel en wijze
van functioneren in het ziekenhuis een rol alsook het gebrek
aan gegevens.
Het kennen van de stochastische eigenschappen van de relaties
in het ziekenhuis en het daaruit voortvloeiende onderscheid
in exogene en endogene variabelen levert in dit stadium voor
de ziekenhuizen moeilijkheden op (Feldstein,  1967) . Deze auteur
stelt dan ook: 'Hoewel het in beginsel beter is de kostenfunc-
tie in de context van een volledig model te schatten, beperken
wij ons tot een "single equation"-schatting' (Feldstein, 1967,
blz. 80).
Meer vertrouwen stellen wij daarom vooralsnog in een verder-
gaand onderzoek naar de kostensoorten, naar de kostenontwikke-
ling in de tijd en naar de produktiefunctie.

Met onze studie hopen wij een aanzet gegeven te hebben tot
dit noodzakelijke verdere onderzoek. Daarbij achten wij het
belangrijk dat over de inmiddels verkregen resultaten en
conclusies verder zal worden gediscussieerd in 'het veld'.
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SUMMARY

Problem formulation (chapter I)

A study of hospital costs can be done in various ways and at
various levels. The object of this study is to find a cost
explanation at the so-called meso-level (interfirm research).
It has to answer the following questions:
1. Can we develop cost models to evaluate interhospital cost

variation?
2. To what extent do hospital function and hospital capacity

influence the cost problem?
3. What are the effects of both capacity utilization and a

number of other variables on the costs?
As to our method: existing cost differences between hospitals
in various size groups are not only due to differences in
size, but also to function and capacity utilization and
possible other factors. For this reason we use econometric
techniques to take various important factors into account.
We assume that hospitals are homogeneous with regard to the
cost structure. That's why this study, which refers to 1971,
only includes general hospitals.
Besides, it seemed relevant to distinguish between total and
average hospital costs. These average costs can be expressed
either in cost per admission or cost per patient day.
Staffing per 100 beds, another important cost factor, will be
dealt with separately.

Literature (chapter II)

Unlike abroad it is the first time that an econometric meso-
study of hospital costs has been carried out in the Netherlands.
Therefore we started with an extensive literature study.
Because of differences in conceptions, starting-points,
organizations and hospital structures in the various countries,
and owing to poor theories, studies and results differ widely.
So we focused on some of the main features.
First we paid attention to the way cost functions are con-
structed. We studied what a cost function looks like (model
specification). We stressed the difference between the
frequently used direct approach of the cost function and the
one forming part of a general hospital model. The question of
productivity and efficiency in hospitals is included to gain
an insight into the way interhospital cost variation arises.
Then we considered the estimated results obtained with
reference to effects of scale, level of marginal costs and
impact of hospital function. We found no evidence of important
economies or diseconomies of scale. As to short-run marginal
costs, the results show a greater variety. Versus the idea
that these marginal costs are much lower than the average
costs, we find the opinion that the marginal costs amount to
a considerable percentage of the average costs. Above all,
literature shows that it's necessary to quantify the hospital
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function adequately as results can depend on this. This
underlines the importance of good data.

Data (chapter III)

This chapter deals exclusively with the data required and
available in our country. To facilitate a follow-up we
gathered all available study material. This includes: general
data and data about medical staff composition, facility and
staff data of the Chief Medical Inspectorate (GHI), cost data
of the Hospital Institute of the Netherlands (NZI), patient
data of the Medical Registration Foundation (SMR) and finally
complementary data of an inquiry of the Basic Research into
the Cost-structure of Hospitals (BKZ).
A first analysis of these data can be found with their
description. Some key data are displayed, split up according
to a preliminary function classification of hospitals. The
data in itself, can be looked upon as an independent unit,
usable for other studies.

Hypotheses and methods (chapter IV)

Our literature study and knowledge of data were used for an
explicit formulation of the hypotheses. We also described the
multivariate statistical methods we applied.  This was necessary
because some of our methods are less common in econometrics,
such as factor, cluster and scale analysis. To complete the
picture we included a brief description of regression analysis.

Preliminary inquiry (chapter V)

Prior to an estimate of cost functions by means of regression
analyses, a preliminary study was carried out in which we
applied the multivariate statistical methods mentioned before.
With the aid of factor analysis we examined many data on their
cost  relevance.  We also analysed links between data on function,
capacity, capacity utilization and other hospital variables.
Thus we tested roughly the hypotheses, explored possible new
ones and reduced the data. This pre-analysis is most useful as
a basis for the regression analysis. The main problem was
adequate measuring of the hospital function, for which many
data were available. In principle, hospital function can be
approached via type of patient population or infrastructure of
the hospital. Type of patient population can be approached
either via specialisms or via diagnoses. Having looked into
the diagnoses data we preferred an approach via specialisms.
The pre-analysis shows that two variables for the specialty
composition of cases can summarize the data without important
loss of information. These are the specializations within
internal medicine and surgery, and the percentage of ENT
patients.
To the infrastructure of a hospital both medical staff and
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existing facilities are important. The latter are included in
a scale analysis from which among others the facility scale
index has been constructed. The extension of medical staff and
facilities shows a clear growth pattern. The scale analyses
applied, present not only interesting links to the regression
analysis, but also offer an important by-product: function
classification of general hospitals. Based primarily onmedical
staff composition, the hospitals were divided into 4 groups,
showing a steady increase of the function package. Gradation
within each function group took place by taking increase of
facilities into account. Concerning time development some
interesting questions are: is there an equal growth pattern
in time? Does each function group of hospitals grow to the
same extent? What is the function development when old
buildings are being replaced by new ones7

Not a choice between an approach via type and composition
of patient population or via infrastructure of a hospital but
a combination of both ways seems best to approach the hospital
function in cost models. Including the production in treatment
departments seems less appropriate at this stage of the study,
among other reasons because these data are only available for
a subset of the hospitals. It is true that production in
departments present in every hospital (X-ray tests, lab tests
and ECG's) is important to the cost per admission. It's
remarkable however that tests, which can be done in few
hospitals and usually require important infrastructural
provisions such as cobalt treatment, examination and treatment
with radio-active isotopes, and others are of less or no
significance to the cost per admission. Perhaps this could be
traced back to the great weight of the infrastructure in which
such extraordinary tests and especially their frequency can be
considered of marginal importance. Sheer presence of these
facilities is more relevant than their production. That's why
scale analysis is more appropriate here than factor analysis.

Cost comparison and evaluation (chapter VI)

Most cost equations have been estimated for 110 hospitals, and
refer  to  1971.  In the regression analysis we dwelled on certain
statistical aspects such as distribution of residuals, level of
multiple correlation coefficient, significance of estimators
for the regression coefficients, application of transformation
and correction procedures etc.
By comparing the expected total cost (estimated with the aid
of the model) (ETC) of a particular hospital with the actual
total cost (ATC) of that hospital we get a so-called total
cost index (TCI). The expected cost has been calculated by
taking into account each hospital's function, size, use of
capacity, year of construction etc. and the corresponding cost
parameters. Thus we can see the cost position of a hospital in
the framework of the hospital sector. The estimated value of
the TCI should not be interpreted uncritically as efficiency
measure, as long as in particular the quality cannot be
measured properly. However,  we  are  able to outline more closely
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cost variation due to efficiency and quality differences. The
objection that in the cost index no distinction has been made
between admissions, re-admissions, and transfers is quite
justified but will not weigh heavily in practice. To indicate
how a hospital chooses and uses its factors of production, we
much prefer the total and average cost index to the often used
average costs. Using average costs per size group or function
group won't do either, because it doesn't sufficiently take
into account variation inside the group and impact of other
variables besides size or hospital function.
The estimates show:
1. major variation both in total and in average costs can

largely be attributed to impact of the variables considered.
2. deviations from the expected cost occur all over the range,

both in hospitals with higher and lower costs.
We can state roughly that about 2/3 of the hospitals differ
more than 5% of the expected total cost.
By constructing cost indices we get an instrument to compare
the interhospital cost. Apart from a cost comparison for the
hospital itself, it enables closer analysis of exceptionally
cheap or expensive hospitals nationwide. The econometric
models can be linked to budgeting and tariff setting. The
expected cost indicates the desirability of closer examination
of the cost for the annual adjustment of the tariffs. Following
studies can show to what extent the value of the cost index is
a result of the way various input factors are used in a
hospital (productivity) or the way its budget is divided among
various input factors (input efficiency).

Hospital function (chapter VII)

As a hospital gets bigger it changes both in quantity and in
quality. Not only more but also more complicated research and
treatment is done in larger hospitals. As strict separation
of hospital function and size is not well possible, both
aspects will be treated in one chapter.

That all the labour of the pre-analysis pays, is evident
when we compare its results with the ones we get when using
the usual quantifications of the hospital function. We did test
these in 3 appendices by asking three questions: should
diagnoses or specialisms be included in the study? Is an
approach via type of patient population or via infrastructure
of a hospital preferable? Can production in certain treatment
departments as well as some general patient characteristics be
considered of importance in this connection?
The results obtained indicate that quantification of hospital
function based on the pre-analysis is correct. An integral
approach including both type of patient population and
infrastructure of a hospital leads to the best results. We
finally included the following variables to measure the
hospital function: level of specialisation, percentage of ENT
patients, presence of various training programs, outpatient
department and presence of facilities. We also studied whether
the case severity measured by the number of complicated

277



operations per 100 admissions would add to the information.
This index for the complexity of surgical patients could
indicate the severity level of all the cases. However, neither
this variable nor the operation variation index nor the
percentage of aged patients prove to be significant cost
determinants.

As there are more subspecialisms in a hospital there is a
higher specialisation level. The cost impact of the
specialisation shows a weak U shaped pattern with the minimum
within the relevant range. The estimated effects on the costs
are shown and several elasticities are given. The main effect
of specialisation is felt on hospital staffing. For instance,
changes in level of specialisation can cause an estimated
maximum difference of 32 staff members per 100 beds. This is a
difference of 25% compared with the lowest expected staffing
per 100 beds.

Most important to the cost per admission appears to be the
percentage of ENT patients, mainly by the short length of stay
of these patients. The percentage admitted ENT patients, which
varied in 1971 per hospital roughly from 2 to 30%, will cause
a maximum difference in the cost per admission of aboutf  508.- (Dutch guilders) . It hardly affects  the  cost per patient
day, staffing per 100 beds, and total cost.

Of the examined training programs, the specialist training
appears to be the most important variable regarding the costs.
We estimate that training of specialists increases the cost
per admission with approximately f 207.-, while the staff will
increase with about 7 staff members per 100 beds. As a result
of these training functions the total cost in an average
hospital will go up considerably. However, the training of
interns and nursing-aids is of little or no influence. The
great cost impact of the specialist training calls for closer
examination of the factors linked to this training program.

At various places we discussed the difficulties of
measuring the outpatient function. We finally measured it with
a variable indicating the proportional share of the outpatient
revenue in the total revenue of the treatment departments. No
significant impact on costs and staffing is seen however.
There is a considerable cost impact on certain separate cost
categories. Our study cannot provide a solution to the complex
problem of possible substitution of outpatient for inpatient
hospital care. This requires a thorough study.

When calculating the impact of the facilities on the costs
we should take into account that facilities and number of beds
are closely related. Best is to think of this cost impact at a
certain number of beds. Here it may be useful to apply the
function classification of hospitals done in the framework of
our study. We calculated the effect on the cost per admission
and per patient day at a 1% change of the average facilities
per function group. The greatest influence is found in function
groups II and III, both absolutely and relatively. In function
group IV the impact of the facility index on the cost per
admission still raises the cost but less. From this we can
draw the conclusion that the largest hospitals can realize a
more efficient use of a more extensive function package. But
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here too, expansion implies a considerable cost increase. When
comparing  this  with the results found in literature, the impact
of facilities is at least remarkable. We can only partly
endorse the idea that the best solution would start from using
specialty and diagnostic data and that approach via facilities
would only be a second best choice. Based on our study we
think that integration of both ways of approach would be most
profitable.

Capacity (chapter VII)

In our study we measure scale by the number of available beds
(capacity). When interpreting the results we can successfully
apply the formed function classification of hospitals. The
long-run marginal cost of an additional bed is high
(approximately 80% of the average cost per bed) and varies per
function group. The additional operating costs per bed are
approximately 37% higher in function group  IV  than in group  I.
This is obvious as the level of the facility index strongly
increases from group I to IV. It follows that increasing the
number of beds has great consequences, greatest in group IV.
It should be noted, that it does not concern investment costs
but operating costs, in which investments are reflected in
depreciations and interest. As this is currently based on the
historical cost-price, new beds will involve much higher
additional costs. Differences in year of construction will be
taken into account by a separate factor in the model.

The impact of the capacity on the average costs shows a
U shaped curve. Insight into the actual significance of scale
effects can be obtained by considering them per function group.
Cost variation as a result of differences in size in function
groups I and II appear to be minimal. In function group III,
and particularly in function group IV, these differences are
greater. In group III the minimum is 398 beds, starting from
a facility level of 9, and in group IV 690 beds, starting from
15. Deviations from the stated facility levels cause a shift
in the minima. We conclude that in general, 'pure' size of a
hospital doesn't strongly influence the cost per admission,
with the exception of the larger hospitals where management
and administration become more complicated. Similar results
can be seen for the cost per patient day. Thus scale expansion
in itself doesn't have to lead to lower average operating
costs. From an economic point of view it's desirable for
hospitals with a limited function package to be of limitedsize. And, likewise for economic reasons, we are not interested
in small hospitals with an extensive function package. On the
other hand, we don't discover any economic advantages in
building general hospitals of over 700-800 beds, offering the
function package we examined.
When the proposed policy of the government takes effect, we
will be more often faced with reduction instead of expansion
of hospital capacity in the future. Generally, closing
down of hospitals is financially preferable to (proportional)
reduction. Building and rebuilding hospitals among others to
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improve their structure will remain necessary, however. But
there too, the rule holds that the desirable size should
depend on future functions.
So, we can't set a general optimum for a hospital without
considering this. The fact that we didn't find strong scale
effects doesn't imply that, in practice, a larger hospital
would not be more expensive than a smaller one. If we would
overlook the facility index, hospitals with about 600 beds
would be the most expensive. This emphasizes the necessity to
include the existing facilities in a proper way when
quantifying the hospital function.

Capacity utilization (chapter VIII)

Utilization can be approached via the case-flow rate, defined
as the number of annual admissions per bed. A higher case-flow
rate can be reached through shorter length of stay, higher
occupancy rate or combination of the two.

The average length of stay has a minimal effect on the total
cost.   Because  the  in f luence  of the occupancy  rate is very low as
well, this means that, given the capacity and infrastructure  of
a hospital, it hardly matters to the total cost whether the
average hospital stay is a bit longer or shorter. This doesn't
mean that we should not aim at the shortest possible hospital
stay. For then it would be possible in the long run to do with
fewer hospital beds. In that case both capacity and infra-
structure could be reduced which would be particularly
important to the total cost. For the time being, however, the
existing hospital capacity with its infrastructure is a given
fact.
As to the impact of the average length of stay on the average
cost per admission, it appears that reducing the length of
stay leads to considerably lower cost per admission. If in
the average hospital the length of stay would be reduced from
16.4 to 13 days, without changing the other factors, the
average cost per admission would go down with approximately
12.2% (ceteris paribus clause). The cost per patient day would
show a slight increase, but the cost per admission would
continue to go down with further reduction of average length
of stay. Furthermore, we see a slight, statistically not
significant, increase of staff per 100 beds with a shorter
length of stay.

The occupancy rate has a most significant influence on the
cost per patient day. With a decreased occupancy rate and
unchanged length of stay the cost per patient day increases
sharply. We can conclude that the additional cost of an extra
patient day can be estimated at about 16% of the average cost
per patient day. So the fixed costs with reference to the
occupancy rate are certainly high.
As to the impact of the occupancy level on staffing per 100
beds, we can state that an increase upwards from 90% appears
to lead to increase of staff per 100 beds.

The case-flow rate, largely determined by length of stay,
scarcely affects the total cost. So, one admission more or
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less per bed per annum hardly matters. The impact of case-flow
rate on average costs, however, is great and most clearly
pronounced with a low flow rate. In our study we find low
marginal costs, which fits in with the current opinion.
We estimate that in an average hospital the marginal cost of
an additional admission amounts to 7 or 8% of the average cost
per admission. The height of the marginal cost doesn't only
depend on hospital activity, but also on the way this
additional admission has been effected.
In general, we can state however that the estimated marginal
cost of an additional admission or patient day as a percentage
of the average cost per admission or patient day amounts to
25% or substantially lower. So, the estimated marginal cost is
low and the hypothesis  that the true marginal cost differs from
zero cannot be rejected. Interhospital variation in capacity
use appears to lead to minor differences in the total cost.
This means that it's possible to produce more cheaply with
fewer capacities (and corresponding infrastructure) and
intensive use of capacity, than with ample capacities and less
intensive use of capacity. Our study shows that the cost per
admission decreases when the average case-flow rate (in 1971:
20.67) increases, even though the cost per patient day goes
up after a certain level of the flow rate. This indicates the
importance of a distinction between cost per admission and
cost per patient day. To aim at a higher case-flow rate in our
country looks like a good idea in terms of cost per admission
as long as the quality of hospital care remains constant.

Other cost variables (chapter VIII)

The most important cost factor not yet discussed is the year
of construction. It has a great impact on the costs. It is
clear that when buildings are being replaced, merely the
inflation component will raise the costs. The maximum
difference in the year of construction causes a cost variation
of about f 375.- per admission, which is almost 25% of the
average cost per admission. It turned out that rebuilding
often involves great expansion of facilities. This feature has
been  taken into account  by a separate variable  in the analysis.
Differences in the year of construction in itself don't lead
to great differences in staffing. There seems  to be no question
of a decrease in staff per 100 beds in newer hospitals but
rather an increase.

The difference between public and private hospitals centers
on staff salaries. It appears that the staff per 100 available
beds of a public hospital is smaller. We estimated the
difference at about 10 members per 100 beds. However, this
cost advantage is practically nullified by higher wages and
social charges in public hospitals. The stated impact of
ownership is a so-called 'pure' impact.

Finally we examined some variables on their cost relevance
e.g. admission rate, percentage private patient days, degree
of urbanisation of the place where a hospital is located, type
and character of a hospital. Though, in theory, we can have
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certain suppositions about the cost impacts of these variables,
in practice they don't appear to be of major importance,
neither on the total hospital cost nor on the average costs
and staffing.

Comparison of the various effects (chapter VIII)

Finally it is relevant to compare the cost effects of several
variables. This can be done with the calculated relative
shares in the explanatory power of the model.
Important to the total cost appear to be successively: number
of beds, facility index, year of construction and specialist
training. Capacity utilization is of minimal importance to the
total cost, relevant however to the average cost per admission.
Here the case-flow rate is the most important factor, followed
by year of construction and percentage ENT patients. It should
be noted, that the infrastructure too measured with the
facility index is rather important to the average costs,
especially the average cost per patient day. Unlike the
occupancy rate, the average length of stay and percentage ENT
patients are rather insignificant to the cost per patient day.
For staffing too, it holds that facility index, and to a
lesser extent, number of beds play an important part. The
capacity utilization is much less important. The type of
patient (specialism) strongly affects staffing per 100 beds.

Besides, it's interesting to see which variables are
responsible for the existing, great cost variation between the
4 hospital function groups. These don't appear to be the same
variables all the time. It's striking that the facility index
and number of beds are most important to the cost differences
between function group I and II. To the other groups they are
less important as a cost factor. Cost differences owing to
different capacity utilization too become smaller. Greatest
are these in function group II where compared to group I, both
in occupancy rate and (corrected) length of stay, cost
advantages can be gained. Type of patient population appears
to have its effect on all cost differences. Increase in the
cost per admission as a result of a smaller percentage ENT
patients is remarkably constant for all function groups. The
specialisation level, however, particularly affects the cost
differences between function group III and IV. The specialist
training is an important cost variable, obviously strongest in
the higher function groups. Almost 1/3 of the difference in
the cost per admission of average hospitals in respectively
function groups III and IV is related to this training program.
The year of construction, too, appears important to cost
differences, especially in the higher function groups, so that
the  estimated cost difference  of  f 343.- would be approximately
f 110.- higher if both function groups had the same year of
construction.
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Perspective (chapter IX)

The last chapter presents a survey and pays attention to the
perspective. We think it very important that the results of
the statistical analyses agree closely with the opinions of
experts. As far as this was not so during our study, we had an
acceptable explanation afterwards. The available data not only
allow testing of the hypotheses, but also estimating of its
relations. In spite of the results obtained it's clear that a
lot of work remains to be done. Some hypotheses could not be
tested because of insufficient insight into the subject matter
or lack of proper data. As to the latter we think particularly
of the abundance of material the SMR has, which can shed more
light on things like: quality of care and complexity of cases.
These SMR data refer to discharges from the hospital,
comparable data about outpatient departments and production in
treatment departments are not available.
Finally we summed up a couple of methodological problems:
homogenity assumption, determination of hospital output,
character of cost and objective function and model building.

A last remark follows about a continuation of this study. By
using models in which simultaneous equations have to be
estimated we could in principle pay attention to the
structural relations behind the cost and production functions.
One should keep in mind the mutual relations of type of
patient population, production in treatment departments,
length of stay, outpatient department, and a number of
hospital characteristics.
We are convinced, however, that this task will be anything
but easy. For the time being, we have more faith in continued
study of cost categories, cost development and production
functions. We hope our study will prove to be a stimulant for
necessary further research.
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APPENDIX V.A Factormodellen

Tabel V.A.1 Diagnosegroepen en kosten per opname (79 ziekenhuizen)

-- -. f.ictor communa-
varial. e-----x litell12 34 5 6 7 8 9     10

% infect.aand. -0,27 0,30 0,20 0,25
9 mallgne neopl. 0,87 0,87

I brnigne neopl 0,29 0,61 0,52

% diabetes -0,22 0,11

I over.,·nd.aan,1. -0,34 0,24

% avitam.Mti,f.... -0,20 0,1 3

% psychiatrie -0,35 -0,82 0,25 0,89

0 neurologle -0,50 0,35

% ooqzlekten -0,38 0,25

% oorzlekten -0,31 0,55 0,22 0,53

I hypertensie 0,41 0,21

% acuut myocard 0,58 0,27 0,44

% over.hartziekt. 0,42 0,27 0,32

% vaataand.CZS -0,57 0,43

I over.vaatziekt -0,69 0,36 0,29 0,72

4 jnf.l,ovenl.w. 0,95 0,96

0 tons.adenoid 0,60 0,23 -0,37 -0,32 0,36 -0,20 0,30 -0,21 0,98

I pneum.bronch. 0,87 0,78

% over.tract.resp. 0,64 -0,25 0,59

4 gebitsaand. 0,21 0,09

% mond,tong,kaak 0,28 0,20

B oesoph,maag,duod. 0,09

9 appendicitis -0,23 -0,64 0,35 0,69
% buikbreuken 0,21 -0,48 0,24 0,40

9 darm,peritoneum 0,33 -0,28 0,26 0,35
& lever,galbl./and. 0,29 0,63 -0,29 0,63
  urogen.aand. -0,26 0,48 0,25 -0,25 0,46
i mamma 0,39 0,21
# vrouw.qenlt. 0,32 0,76 0,72
I compl.zw.schap 0,22 0,22 -0,33 0,34 0,38
% abort.pat.imm. -0,25 0,62 0,53
1 part.z.compl. -0,46 0,40 -0,23 0,20 -0,32 -0,22 -0,28 -0,32 0,84
1 part.m.compl. -0,25 -0,68 0,34 0,69
I compl.puerp. -0,38 0,35 0,33
4 huldziekten 0,40 0,22
0  been- en spierl 0,20 0,40 -0,56 0,43 -0,25 0,81
0 congonit.afw. 0,22 -0,29 0,29 -0,22 0,32
1 Zulgl.ziekten -0,37 0,24
i symptomen 0,85 0,21 0,81
0 fracturen -0,67 0,52
0 ander trauma -0,73 -0,29 0,23 0,73
I ongew.gevolgen -0,61 0,43
9 bijz.opnamen -0,35 0,36 0,20 0,32
& In zhs.geboren -0,28 -0,20 -0,31 0,33 -0,27 -0,71 0,95

kosten/opname 0,43 -0,52 0,51

t verkl.1.irde var. 3,5 6,8 3,1 8,9 6,3 3,9 4,9 4,1 3,1 4,3 48,9
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Tabel V.A.2 Algemene patiantenkarakteristieken en kosten per opname
(79 ziekenhuizen)

- factor communa-
1 2 3 4 5 6variabdi litelt

9 in zhs.geboron -0,93 0,93

0 0-jarigen 0,24 -0.66 0,29 -0,21 0,63

i 1-14 jarigm 0,94 -0,24 0,99

4 15-44 larlgen -0,33 -0,87 -0,21 0,97

S 45-64 jarigen -0,72 0.29 0,39 0,39 0,27 0,97

1 >65 jarigen -0,45 0,67 0,53 0,98

spec. spr.index 0,48 0,27

dlagn.spr.index -0,43 -0,46 0,47 0,31 0,74

oper.spr.index -0,71 0,26 0,25 0,67

klin.opnamedruk -0,30 -0,22 0,17

verw.verpl.duur -0,51 -0,35 0,25 0,34 0,53 0,85

0 spoedpat. -0,72 0,57

a ambul.pat. -0,34 0,14

I medeb. +overdr. 0,49 0,32

4 verkeeriongeval. 0,21 -0,26 -0,55 0,43

0 ov. ongevallen -0,57 0,24

I ontal.n.huis 0,27 -0,32 -0,84 0,90

0 onts].n.verplh. 0,77 0,62

% ontsl.n.ander zhg. 0,20 0,41 0,26

0 overlcden pat. -0,41 0,53 0,45 0,66

1 part.pat. -0,22 0,59 0,44

kosten/opname -0,31 0,20 0,58 0,51

% verklaarde var. 15,1 8,4 12,2 6,9 4,6 13,6 60,8

Tabel V.A.3 Algemene patiantenkarakteristieken en kosten per verpleegdag

(79 ziekenhu*zen)
- factor communa-

1 2 3 4 5 6
variab IZ   -------_._ liteit

I in zhs.geboren -0,23 -0,92 0,93

% 0-jarigen 0,27 -0,67 -0,21 0,62

0 1-14 jarigen 0,65 0,67 -0,23 0,21 0,99

I 15-44 larigen 0,40 -0,86 0,97

% 45-64 jarigen -0,56 -0,24 0,42 0,42 -0,43 -0,25 0,97

1 >65 jariqen -0,94 0,21 0,98

spec.apr.index -0,47 0,26

diagn.spr.index -0,15 -0,29 -0,45 0,49 -0,25 0,74

oper.spr.index -0,41 -0,55 -0,42 0,67

klin.opnamodruk -0,26 -0,28 0,17

verw.verpl.duur -0,53 -0,27 -0,34 0,27 -0,47 0,31 0,86

% spoedpat -0,22 -0,71 0,58

I ambul.pat. -0,32 0,13

1 medeb.+overdr. -0,52 0,33

i verkeersongeval 0,30 -0,57 0,43

4 ov. ongeval len -0,57 0,34

i ontil.n.huts 0,68 0,20 -0,63 0,90

0 ontil.n.verplh. -0,24 0,72 0,62

% ontsl.n.ander zhs. 0,41 0,26

i overleden pat. -0,79 0,67

1 part.pat 0,61 0,44

kosten/verpl .daq 0,23 -0,29 0,24 0,24

0 verklaarde var. 17,0 9,1 12,5 7,1 6,6 7,1 59,5
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Tabel V.A.4 Algemene patiantenkarakteristieken en totale personeels-

bezetting per 100 bedden (81 ziekenhuizen)
--1--*-% factor communa-

1 2 3 4 5 6voriabele - liteit

% in zhs.geboren -0,92 0,93

1 0-jarigen 0,31 0,67 -0.21 0,62

I 1-14 jarigen 0,79 0,43 0,22 0,27 0,99

i 15-44 jarigen 0,20 -0,92 0,97

t 45-64 jarigen -0,61 0,34 -0,42 -0,49 -0,25 0,97

4 >65 larigen -0,91 0,26 0,98

spec.apr.index -0,47 0,26

diagn.apr.index -0,44 -0,20 0,45 0,45 -0,31 0,74

oper.spr.index -0,53 -0,37 -0,49 0,67

klin.opn.druk -0,35 0,18

verw.verpl.duur -0,62 0,22 0,33 -0,46 0,29 0,85

0 spoedpat. 0,70 0,56

4   *imt,u l. pa t. 0,32 0,13

i medeb.+overdr -0,47 0,20 0,29

4 verkeersongeval. 0,29 0,55 0,42

0 ov.ongevallen 0,57 0,34

i ontil.n.huis 0,71 -0,61 0,90

i ontal.n.verplh. -0,32 -0,21 0,67 0,62

I ontsl.n.ander zhs. 0,45 0,25

S overleden pat. -0,76 0,65
' part.pat -0,61 0,44

pers.bez./100 bed -0,59 0,42

0 verklaarde var. 18,9 7,1 6,4 12,2 8,0 7,3 60,0

Tabel V.A.5 Produktie op de nevenafdelingen en kosten per opname
(55 ziekenhuizen)

-- -          factor                1                2                3                4                5                6 communa-
variabe  liteit

oper. I/100 opn. -0,39 0,77 0,22 0,81

oper. II/100 opn. 0,46 0,38 0,60 0,77
oper.ITI/100 opn. 0,39 0,51 -0,37 0,58
oper. IV/100 opn. -0,20 0,51 0,32
verlos./100 opn. 0,23 -0,36 -0,20 0,26
ro-diag/100 opn. -0,30 0,67 -0,32 0,67
kobaltbeh./100 opn. 0,46 0,22
vit/O+vivo/100 opn. -0,23 0,38 0,24

dialyse/100 olin. 0,28 -0,58 0,23 0,48
ECG/100 opn. 0,28 0,76 0,73

phono/100 opi. -0,81 0,34 0,78

vector/100 olin. -0,86 0,33 0,24 0,92

echo/100 opn. -0,70 0,53
EMG/100 opn. -0,62 0,43
BM/100 opn. -0,29 0,12

longf./100 opn. -0,91 0,25 0,92
ov.verr./100 opn. 0,54 0,35

fysloth./100 opn. -0,22 -0,60 0,46
cytologie/100 opn. -0,21 -0,31 0,20
obduct./100 opn. -0,46 0,37 0,27 -0,54 0,76
tot.lab/100 opn. -0,51 0,20 0,62 0,73

kosten/opname -0,22 0,56 -0,37 -0,37 0,65

0 verklaarde vor. 14,8      9,1 11,5 9,2 4,6 5,0 54,2
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Tabel V.A.6 Polikliniekgegevens en kosten per opname (41 ziekenhuizen)

-factor             1        2        3        4        5 6     communa-variabele <- liteit

I zittingsuren inw.gen. 0,80 0,31 0,27 -0,31 0,97
"

cardiologie -0,35 0,21

longzlekten -0,65 0,45
"

reumatologie -0,21 0,05
" allergie

0,12

0,07

maag/darm/stofwz. -0,23
" chirurgie

0,51

0,20 0,29 0,84 0,85
" urologie -0,64
" orthopedie -0,29 0,30 -0,30 -0,69 0,75

neurochirurgle 0,21 -0,52 -0,20 0,36

plast.chlrurgle -0,37 0,19
" mondheelkunde -0,46 0,25

verlosk.+gynaec. 0,37 -0,48 -0,41 0,39 0,71

kindergeneeskunde -0,40 0,39 -0,34 0,48

"   zenuw- en zielsz. -0,41 -0,38 0,68 -0,25 -0,22 0,91

dermatologie -0,35 -0,21 -0,63 0,60
H KNO -0,55 0,54 -0,33 0,71
" oogheelkunde -0,47 0,55 0,61 -0,21 0,94
' revalidatie 0,36 0,20
H radiologie 0,20 -0,39 -0,20 0,26
" overige 0,38 0,16

zi ttingsuren/spreekkamer -0,25 0,11
spreekkamer/bed 0,20 0,06

bezoek/zittingsuren 0,32 0,19

bezoek/spreekkamer -0,39 0,17

bezoek/opname -0,51 0,29

kosten/opname -0,32 0,35 -0,21 0,28

% verklaarde var. 8,6 6,1 5,5 6,6 7,2 6,3 40,3
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Tabel V.A.7 Instituutgebonden variabelen en kosten per opname
(115 ziekenhuizen)

-.- factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10
communa-

variabele - liteit
bedden -0,32 -0,74 0,25 0,21 0,82
bezettingsgr. 0,23 -0,20 -0,38 -0,36 0,41
doorstroming 0,85 -0,23 0,BO
upname-index -0,24 0,56 0,44
M/out arts hon. -0,30 -0,68 0,60
in/out lab. -0,57 0,25 0,34 0,53
in/out ro. -0,73 -O,35 0,71
in/out o.k. -0,82 0,21 0,75
in/out apotheok -0,54 0,36 0,47
in/out fys.ther. -0,74 0,23 -0,25 0,73
opl.spec. -0,20 0,22 -0,76 0,71
opl.co-assist. -0,74 0,62
opl.A -0,75 0,61
opl.A+B 0,80 0.72
opl.ziekenverz. 0,21 0,23 0,24
cenh/meer.le id. -0,30 -0,24 0,25 0,26
overh./part. 0,70 0,54
% klasseverpl. -0,39 0,26 0,29 0,36
bedden/kamer -0,30 -0,30 -0,32 0,36
bouwjaar 0,22 -0,65 0,54
invest./bed -0,79 0,70
urbanisatiegr. -0,22 0,20 -0,68 0,61
intern/tot.pers. 0,34 -0,30 -0,24 0,29 0,32 0,49
bezetting intern -0,58 0,37
R.K. -0,73 -0,39 0,75
Protestant 0,79 0,66
open/gesloten 0,25 -0,27 0,20 -0,23 0,26
0 ultbest.wasserij 0,21 -0,42 0,28
% uitbest.adm. 0,43 0,26
kosten/opname -0,74 -0,42 -0,31 0,87

1 verklaarde var. 6,4 9,6 10,4 5,2 5,5 4,6 4,3 3,4 3,1 2,5 54,9
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Tabel V.A.8 Instituutgebonden variabelen en kosten per verpleegdag
(115 ziekenhuizen)

- factor communa-1 2 3 4 5 6 78 9     10variabele- litelt

bedden -0,75 0.24 -0,21 0,83

bezettingsgr. -0,23 0,39 -0,35 -0,28 0,47

doorstroming -0,74 0,60

opname-index -0,25 -0,56 0,44

in/out arts hon. 0,30 0,67 0,58

in/out lab. 0,57 0,24 -0,33 0,52

in/out rd. 0,72 0,37 0,71

in/out o.k. 0,20 0,82 0,75

in/out apotheek 0,33 0,54 0,47

in/out fys.ther. 0,22 0,74 0,25 0,73

opl.spec. -0,76 -0.24 0,70

opl.co-assist. -0,73 0,63

opl.A -0,74 0,61

opl.A+B 0,80 0,72

opl.zlekenverz. -0,23 -0,22 0,22

eenh/meer.leld. -0,25 0,30 -0,22 -0,25 0,31

overh./part. -0,70 0,53

% klasseverpl. -0,35 0,27 -0,30 0,37

bedden/kamer -0,34 0,30 0,28 0,34

bouwjaar 0,24 -0,55 -0,36 0,54

/ invest./bed -0,83 0,72

urbanisatiegr. -0,69 -0,21 0,21 0,61

intern/lot.pers. 0,34 0,29 0,23 -0.30 -0,31 0,47

bezetting intern 0,50 0,31

R.K. -0,73 0,39 0,75

Protestant 0,79 0,66

open/gesloten 0,20 -0.32 0,24 0,27

t ultbost.wasserij -0,24 0,44 0,31

I uitbest.adm. -0,42 0,25

koiten/verpl.dag -0,49 -0,68 0,20 0,77

  verklaarde var. 10,6 9,7 5,5 5,5 4,6 4,3 4,7 3,3 3,2 2,6   54,0
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Tabel V.A.9 Instituutgebonden variabelen en personeelsbezetting per
100 bedden (115 ziekenhuizen)

-factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9     10 corrununa-
variabele- litelt
bodden 0,78 -0,24 0,25 0,82
beze Ltingsgr. 0,23 0,42 0,34 -0,20 0,43
doorstroming 0,33 -0,55 -0,33 0,61
opname-tndex -0,24 0,29 -0,25 0,34 -0,31 0,45
in/out arts hon. 0,34 -0,65 0,58
in/out ]ab. 0,50 -0,28 0,31 -0,28 0,53
in/out r8. 0,74 -0,33 0,71
in/out o.k. 0,83 0,76
in/out apotheek -0,27 0,59 0,48
in/out fys.thor. -0,23 0,74 -0.23 0,21 0,73
opt.spec. 0,76 -0,24 0,70
opt.co-assist. 0,71 -0.23 0,65
opl.A 0,75 0,63
opl.A+B -0,80 0,72
opl.zlekenverz. 0,23 -0,23 -0,26 0,26
eenh /nicer.le id. -0,46 0,27
overh./part. -0,73 0,57
a klasseverpl. 0,33 -0,27 -0,26 -O,31 0,40
bedden/kamer 0,37 -0,28 0,26 0,33
bouwjaar -0,20 0.69 0,56
invest./bed 0,67 O,51
urbanisatiegr. 0,68 -0,22 0,61
intern/tot.pers. -0,31 0,30 -0,32 0,20 O,35 0,49
bezetting intern -0,62 0.42
R.K. 0,74 0,37 0,74
Protestant -0,78 0,65
open/ges loten 0,30 -0,27 0,27
0 uttbest.wasierij

-0,49 0,28
I ultbest,adm. -0,43 0,27
pers.bez./100 bed 0,74 0,29 0,67

1 verklaarde var. 11,6 9,8 5,5 5,2 4,6 4,6 3,5 3,4 2,7 2,8 53,7
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Tabel V.A.10 Instituutgebonden variabelen en totale kosten
(116 ziekenhuizen)

-- factor 12 3 4 5 6 7 8 9 10 liteit
communa-

variabele -
bedden 0,92 -0,21 0,97

bezettingsgr. 0,56 0,34 0,51

doorstroming 0,76 0,64

opname-index 0,25 0,37 0,25 -0,22 0,38

in/out arts hon. -0,34 -0,64 0,57

in/out lab. -0,51 -0,27 0,35 0,53

in/out ro. -0,73 -0,32 0,71

in/out o.k. -0,83 0,76

in/out apotheek -0,31 -0,56 0,47

ln/out fys.ther. -0,24 -0,76 -0,21 0,73

opl.spec. 0,74 0,27 -0,23 0,70

opl.co-assist. 0,66 0,23 0,62

opl.A 0,73 0,59

opl.A+B 0,24 -0,78 0,71

opl.zlekenverz. 0,47 0,21 0,37 0,47

eenh./meer.letd. -0,52 0,33

overh./part. -0,69 0,55

% klasseverpl 0,31 0,28 -0,21 -0,32 0,37

bedden/kamer 0,36 0,25 -0,30 0,37

bouwjaar -0,69 0,56

Invest./bed -0,71 0,55

urbanisatiegr. 0,65 0,23 0,60

Intern/tot.pers. -0,22 0,34 -0,24 0,49 0,49

bezetting intern 0,23 -0,38 0,23

R.K. 0,76 0,32 0,74

protestant -0,77 0,23 0,65

open/qesloton -0,33 -0,23 0,25

% ultbest.wasserij 0,38 -0,33 0,32

% ultbest.adm. -0,42 0,24

totale kosten 0,93 0,97

% verklaarde var. 13,7 10,0 5,5 4,4 4,5   4,5 4,1 3,1 3,1 2,5  55,3
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Tabel V.A. 11 Pationtengegevens, infrastructuur, overige gegevens en
kosten per opname (60 ziekenhuizen)

f.,clor
communa-1 2 3 4 5 6 78 9     10vart,bele - liteit

Y  maligne nript -0,38 0,36 -0,45 0,65

% benigne neopl. 0,38 0,23
I hart- envaatz. -0,51 0,26 0,22 -0.27 0,52
1 vaataand.CZS -0,27 -0,39 0,23 0,37
1 bulkhreuken -0,23 -0,23 0,22 0,36 0,40
1 lever,galbl.aand. -0,41 0.24 0,26 0,24 -0.36 -0,20 0,55
i urogen.aand. -0,26 -0,29 -0,42 -0,23 0.51
1 mamma -0,42 -0,24 0,31
1 bijz.opnamen -0,27 0,18
I psychiatric -0,83 0,77
% oorziekten 0,45 -0,33 0,27 0,43
% tons,adenoid 0,75 0,66
I over.tract. resp. 0,53 0,37
1 in zhs.geboren 0,91 0,91
0 part.M.compl. 0,64 0,54
0 neurologie -0,69 -0,24 0,64
%  been- en spierl. -0,30 -0,23 -0,22 -0,21 -0,24 0,26 -0,61 0,80
% congenlt.afw. -0,24 -0,46 0.21 -0,33 0,46
% ander trauma -0,20 -0,34 -0,32 ,0,23 0,33 0,45
S infect.aand. -0,49 0,29 0,39
S vrouw.genit. -0,81 0,73
S compl.zw.schap 0,20 0,33 -0,26 0,31
% darm,peritoneum -0,24 0,37 0,27
fac.index 1 -0,28 -0,81 0,97
fae.index 2 -0,26 -0,34 0,26
spec.index -0,77 0,68
% basis i/w.gon. 0,24 0,51 0,42
I tot.in„.gen. -0,53 -0,52 0,42 0,37 1.00
I basis chir 0,71 0,49 0,85
9 tot.chirury. -0,36 -0,20 -0,76 0,24 -0,32 1,00
I verl.+gynarr. 0,91 -0,30 1,00
0 kindergen. -0,93 0,99
% neurol.+psych. -0,98 0,99
0 dermatologir -0.93 0,91
1 K.N.O. 0,91 -0,23 0,25 1,00

% oogheelkund< -0,24 0,86 0,94
bedden -0,85 0,79
bezetting/qr. -0,40 -0,32 0,33
Opl.Npec. -0,74 0,21 0,66
opl.ro-assist . -0,70 0,29 -0,21 0,65
opl.ziekenverz. -0,31 -0,24 0,19
ver*.verpl.dii,ir -0,61 -0,27 -0,32 -0,41 0,80
(werk-verwlvpld 0,46 0,23 -0,50 0,56
k<,sten/opnam/ -0,32 -0,26 -0,55 -0,23 -0,23 0,58

1 verklaarde var. 8,3 7,6 3,2 9,3 4,7 13,2 4,0 3,8 3,4 3,5 61,0
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Tabel  V.A. 12 Specialismen, algemene patiantenkenmerken, instituutgebonden
variabelen, overige gegevens en kosten per opname
(60 ziekenhuizen)

factor communa-
1 2 3 4 56 78 9 10 1lteitvariabele -

i basis inw.gen. -0,58 0,49

I tot.inw.gen. -0,50 0,36 0,40 0,46 -0,38 1,00

% basis chir. 0,23 0,22 -0,77 0,75

% tot.chirurg. -0,44 -0,77 0,34 0,99

1 verl.-gynaec. -0,93 0,23 1,00

I kindergen. -0,96 0,98

% neurol.+psych. -0,94 0,98

% dermatol. -0,83 0,74

% KNO 0,83 0,37 -0,25 -0,21 1,00

0 oogarts -0,24 0,74 0,71

fac.index 1 -0,22 -0,20 0,75 0,73

fac.index 2 -0,23 -0,22 0,32 0,24

spec.index 0,81 0,73

% in zhs.geboren -0,92 0,90

% 0-jarigen 0,23 -0,77 0,22 0,76

% 1-14 jarigen 0,74 0,36 -0,22 -0,22 0,40 0,98

% 15-44 jarigen -0,35 -0,25 0,87 0,96

% 45-64 jarigen -0,57 0,30 0,37 -0,54 0,92

% >65 jarigen -0,77 0,26 -0,46 0,96

spec.spr.index -0,24 0,74 -0,21 0,71

diagn.spr.index -0,57 0,32 -0,26 0,22 0,34 0,72

oper.spr.index -0,62 0,32 0,49 0,79

verw.verpl.duur -0,76 -0,25 0,32 0,81

% medeb.+overdr. -0,25 0,30 0,38 0,37

% ontsl.n.huis 0,78 0,29 0,74

(werk-verw)verpld. 0,38 -0,21 -0,54 0,59

bedden 0,81 0,72

bezettingsgr. -0,37 0,36 0,38 0,43

opl.spec. 0,64 0,52

opl.co-assist. 0,60 0,26 0,27 0,54

opl.ztekenverz. -0,39 0,25

kosten/opname -0,44 0,45 -0,20 0,49

% verklaarde var. 16,3 8,3 3,1 5,8 7,3 5,4 17,1 4,1   4,7 1,4 73,4
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Tabel V.A.13 Specialismen, instituutgebonden variabelen, overige gegevens
en kosten per opname (59 ziekenhuizen)

- factor communa-12 34 5 6 7 8 9    10variabele- liteit
bedden 0,83 0,81

bezettingsgr. 0,35 0,32 -0,29 0,17

overh./part. 0,47 0,30

opl.spec. 0,23 0,68 0,60

opl.co-assist. 0,71 -0,28 0,60

opl.ziekenverz. 0,29 0,25 0,22
% klasseverpl. -0,21 0,25 -0,33 0,23

protestant -0,20 -0,47 0,35

geen godsd. 0,38 0,27

urbanlsatiegr. 0,66 -0,22 0,56

bouwjaar -0,32 -0,21 0,48 0,48

1nv.geb.+terr./bed 0,82 0,69
inv.med.+ov.inv/bed 0,31 0,20 0,75 0,74

verw.verpl.duur 0,82 0,20 -0,20 0,81

(werk-verw)vpld. -0,31 -0,21 0,67 -0,32 0,72

diagn. spr.index 0,80 -0,25 0,21 -0,31 0,21 0,94

oper.spr.index 0,69 0,20 -O,22 0,44 O,78
fac.index 1 0,28 0,27 0,78 0,81
fac.index 2 0,33 0,26 0,26

spec.index 0,23 0,80 0,71
S basis inw.gen. -0,27 -0,52 0,25 0,44
% tot.inw.gcn. 0,52 -0,30 0,29 -0,43 0,27 -0,41 -0,27 1,00
% basis chir, -0,37 0,27 -0,57 0,68
0 tot.chirurg. 0,39 -0,86 1,00
% verl.+gynaec. 0,96 1,00
4 kindergen. 0,88 -0,22 0,23 0,98
% neurol.+psych. 0,88 0,24 0,24 0,99
% dermatol. 0,83 0,21 0,78
% KNO -0,79 -0,49 1,00
% oogheelk. 0,82 0,84

% freq.+kort.diagn. -0,79 0,38 0,28 0,95
kosten/opname 0,53 0,36 0,27 0,38 0,70

% verklaarde var. 14,3 5,5 3,6 4,9 3,8 15,5 3,1 5,0 5,1 6,6 67,5
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APPENDIX VI.A Definitie der variabelen

1. Dsgr = despecialisatiegraad: dit is de basis inwendige geneeskunde dn
chirurgie als percentage van het totale blok inwendige genees-
kunde an chirurgie.

2. Fac = faciliteitenschaalindex: dit is de index zoals die met behulp
van de schaalanalyse is geconstrueerd op basis van de aanwezige
faciliteiten.

3. KNO = percentage KNO-patianten opgenomen in c.q. ontslagen uit het
ziekenhuis.

4. Poli = procentueel aandeel van de poliklinische opbrengsten in de to-
tale opbrengeten van de nevenafdelingen (polikliniekvariabele).

5. Spec = opleiding specialist. Indien er voor edn of meer specialismen
een opleiding aanwezig is, dan is deze variabele 1, anders 0.

6. Coas = opleiding co-assistent. Indien er voor dan of meer specialis-
men co-assistenten aanwezig zijn, dan is deze variabele 1,
anders 0.

7. Zver = opleiding ziekenverzorgende. Indien er een opleiding voor zie-
kenverzorgenden is, dan is deze variabele 1, anders 0.

8. Bed = gemiddeld aantal beschikbare bedden.
aantal verpleegdagen9. Bezgr =

bedden x 365
x 100

10. a) Cvd = (aantal verpleegdagen - aantal KNO-dagen)
(aantal opnamen - aantal KNO-opnamen)

b) VD  = aantal verpleegdagen/aantal opnamen
11. Opin = gewogen opname-index van het ziekenhuis. Bij de berekening van

deze opname-index wordt uitgegaan van de opnamecoafficienten
van de gemeenten (aantal opgenomen patienten gedeeld door het
aantal inwoners) waar een ziekenhuis zijn pati6nten vandaan
krijgt, te wegen met het percentage van de patianten van dat

ziekenhuis uit die gemeenten.
12. Po = beheervorm (particulier/overheid) : als het ziekenhuis parti-

culier is dan is deze variabele 1, als het een overheidszieken-
huis is, dan 2. De wijze waarop de premie AOW en AWW wordt ver-

rekend, is bepalend voor dit onderscheid. Die ziekenhuizen waar
de premie voor rekening van de werkgever komt, noemen wij een
overheidsziekenhuis.

13. Klas = percentage klasseverpleegdagen:   (le + 2e klassedagen) . 100/totaal

aantal verpleegdagen.
14. Bouw   = bouwjaar: het jaartal waarin het grootste gedeelte van het zie-

kenhuiscomplex in gebruik is genomen.
15. Urb = urbanisatiegraad: deze variabele is 1, 2, 3 of 4 al naar gelang

volgens de definitie van het CBS de vestigingsplaats van het
ziekenhuis een minder of meer geurbaniseerd karakter draagt.

16. RK = aard van het ziekenhuis: als het ziekenhuis een Rooms Katholiek
signatuur heeft, is deze variabele 1, anders 0.

17. Open = karakter (open/gesloten): als het ziekenhuis geheel of gedeel-
telijk open is, is deze variabele 1; als het ziekenhuis geslo-
ten is met betrekking tot de toegang van specialisten is deze
variabele 0.
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APPENDIX VI.D Correlatiematrices van variabelen en schatters

Tabel VI.D.1 Correlatiematrix van de variabelen

Var 1·'ll F,Ic' Fic./1,•,1 1'..1 Bidl Dsgr  Dsgr2 Bezqr Cvd Spec (:ods Zver

Fae. 1, M
Fa/2 -0,04 1 ,1)()

Fac. Bed 0, 8 0.81 1,00
Bed 0,88 0,1. 0,55   1,00
Bed 2 -0,15 0,67 0,74 0,01) 1,00
l)Bgr -0,71 -1),13 -0,36 -0,76 0,14 1,00
D.qr7 0,10 0,53 0,51 0,13 0,41 -0,00 1,00
DeZqI (), 2 0 -/1, 0,) -0,05 0,16 -0,18 -0,19 -0,10 1,00
Cvd 0,16 0,01 0,06 0,23 -0,06 -0,22 -0,19 -0,07 1,00

Spec 0,62 0,15 0,40 0,68 -0,03 -0,56 0,13 0,22 0,12 1,00
C.as 0,58 -0,04 0,22 0,59 -0,14 -0,45 0,09 0,18 -0,05 0,57 1,00
Zver 0,14 0,03 0,05 0,13 -0,06 -0,15 -0,03 -0,08 0,09 0,18 0,25 1,00

opin -0,02 -0,06 -0,00 -0,04 0,05 0,20 0,12 -0,00 0,05 0,03 -0,09 -0,05
1, ) -0,05 0,04 0,04 -0,04 0,05 0,13 -0,04 -0,15 0,05 -0,07 -0,01 0,11
KlaR 0,25 -0,03 0,06 0,28 -0,17 -0,42 -0,10 0,08 0,05 0,29 0,22 l),05

Bouw -0,09 -0,02 -0,07 -0,18 0,03 0,18 -0,05 0,16 -0,28 -0,16 -0,14 -0,14
nou ·,2 -0,14 -0,09 -0,17 -0,16 -0,04 0,13 -0,22 -0,08 0,09 -0,08 -0,14 0,10
111 h (1,5 5 -Ill 0.1 0,11 0.., -11,11 -0,63 -0,It 0,th 0,17 0,58 0,48 0,17
RK 0,2 4 1},01, 0,2 (1 {1 ,.'7 11,04 -0,14 0,21 Oil9 -0,02 0,19 0,18 -0,09
()pen -0,0. -0,06 -0,13 -0,21 -0,04 0,17 0,10 0,06 -0,26 -0,12 -0,07 -0,12
Poli 0,08 0,01 0,11 O,05 0,to -0,01 0,05 0,11 0,08 0,06 0,10 -0,05
KNO -0,29  -0,06 -0,14 -0,31 0,06 0,34 0,07 -0,16 -0,17 -0,35 -0,12 -0,29
Kit/opn 0,54 0,02 0,19 0,52 -0,10 -0,49 -0,04 -0,01 0,54 0,49 0,23 0,18

Var opt n 1,0 ila: BIllI [kiuw2 Urb RK Open Poll KNO  Kst/opn

l)P i. 1,00
PO -0,09 1, O,
Klaa 0,13 -0,10 1,00
Miuw -0,01 0,17 -0,10 1 # 4) 0

8(,uw 2 -0,07 -0,03 0,1 11 11, flt) 1,00
U,1, -Oil 7 -0,07 0,37 -0,28 -0,04 1,00
RK 0,34 -I, 3 7 -i),00 -0,20 -0,12 0,03 1,00
tl irn -0,01 0,n8 -0,03 0,17 0,14 -0,18 -0,20 1,00
Poll 0,11 0,04 0,02 -0,1/ -0,15 -0,05 0,16 0,11 1,00
KNO 0,20 0,02 -0,14 0,21 0,07 -0,31 -0,05 0,27 -0,02 1,00

K../.pn -0,08 0,05 0,16 -0,00 0,17 0,39 0,05 -0,18 -0,01 -0,47 1.00

Tabel VI.D.2 Correlatiematrix van de schatters

Var Fac 1.·.,rl Vac. Br(1 llc(I Brdl Dsgr  Dig/2 Bezgr Cvd Spec Coas

i™t'll 1,00
Far 2 0,60 1,00
Fac.Be,1 -0,54 -0,93 1,00
Iled -0,09 0, 5 6 -0,65 1,00
Bed 2 0,52 0,77 -0,91 0,53 1,00

DHgr 0,21 0,2/1 -0,12 f) , 2 7 0,05 1,00
Dsgr2    -0,16 -0,17 (),  (1 0 0,05 -0,01 -0,11 1,00
B"qr -0,07 -0,lf, 0,15 -0,07 -0,10 0,04 0,12 1,00

Cvd -0,()5 -0, 10 0,08 -0,14 -0,03 0,09 0,17 0,04 1,00

Spec 0,04 (1,09 -0,14 -11'.1 0,12 0,03 -0,05 -0,12 -0,02 1,00

Cll.*16 -0,08 () , () 1
1 0,04 -t),Ic, -0,02 -0,09 -0,05 -0,07 0,20 -0,29 1,00

Z.l. -0,()4 0,01 -0,04 0,1 3 0,06 0,09 0,02 0,10 -0,00 0,03 -0,28

tipan -0,05 {),on O,05 -0,07 -0,06 -0,29 -0,08 -0,01 -0,15 -0,21 0,20

PE) 0,08 0,13 -0,18 0,03 0,19 -0,15 0,04 0,08 -0,08 0,07 -0,06

Klas 0,17 0,17 -0,20 0,15 0,21 0,36 0,05 0,02 0,10 0,02 -0,10

Br) ilw -u,13 0,01 -0,04 11,08 0,04 -0,01 0,12 -0,26 0,24 -0,01 0,07

mul     41,17   41,2 1 0,25 -0,14 -M,25 -0,19 0,18 0,07 -0,12 -0,11 0,11

lil I, 0,(IH .../ ..(11 -/,1(, 0,1 0 0,14 0,05 -0,04 0,1)6 -0,23 -0,05

RK 1, , (1 ', /, th -1),1. .... 0,/1 0,03  -0,10 -0,18 0,13 0,08 -0,08

(,1'.,t -It,17 -11'QI 1),.., 0,# -0,02 -0,01 -0,15 -0,11 0,21 -0,06 (),05

14,11 0.0, "'.'3 -9.1, 0,21 0,14 0,01 0,05 -0,14 -0,15 0,03 -0,11

KN() 0,13 1),  Ill -0.11 (1,()7 0,10 0,03 -0,05 0,14 -0,00 0,25 -0,26

Var Zve·i ,)PI. P" Klai lk·,UW Bouw2 Urb RK Open Poll KNO

Zvrr 1,00
/)1)1. -0,14 1 , 0 4

1,(, -0,1}8 -B,02 10.0
Kl.,H 0,11 -0,lf, 0,(17 1, (JO

1 n,lw 0.08 -0,01 -0,14 0,1,1 1,00
no.wz -0,17 0.16 0,03 -(),24 (1,00 1,00
iJrl, -0,00 0,1 0 0,01 -0,12 9,n -0,02 1,00

RK 0.1 3 -0, 14 0,14 0,19 0,1 4 -0,11 0,15 1,00

()1. n 0,06 (1,03 -0,(,4 -{),1)2 0,03 -0,16 0,08 0,21 1,00

Pr,1 1 0,06 -0,03 -0,(17 -0,0 1 0,15 0,10 0,06 -0,08 -0,18 /,00

KNr) 0,28 -11,26 0,% 0,11 -0,14 -0,11 -0,00 0,06 -0,21 0,06 1,00
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APPENDIX VII.A  Enkele alternatieve kwantificeringen van de
ziekenhuisfunctie via specialismen of diagnosen

In deze appendix worden enkele partiole modellen behandeld,
waarbij in het bijzonder variabelen ter meting van de zieken-
huisfunctie worden belicht. Alleen de belangrijkste modellen
en schattingsresultaten worden vermeld.

Specialismen
Een van de mogelijkheden om de ziekenhuisfunctie te benaderen
is via de specialismen. De verschillende specialismen kunnen
als verklarende variabelen worden opgenomen in een model ter
verklaring van de kosten per opname.
Het resultaat van de schatting van een model waarin 19 specia-
lismen zijn betrokken, is te vinden in tabel VII.A.1. Ter ver-
mijding van het schattingsprobleem dat de XTX-matrix singulier
wordt  (det XTX = 0) moest &6n specialisme,  in dit geval het
specialisme inwendige geneeskunde, buiten beschouwing gelaten
worden. Er blijken slechts weinig significante coofficienten
voor te komen, hetgeen ongetwijfeld verband houdt met de on-
derlinge samenhang (multicollineariteit) . Daarom  is een verdere
comprimering nagestreefd.

Tabel VII.A.1 Kosten per opname en specialismen

variabele kosten per opname

constante 1972,75 (  496,39)
% cardiologie 2249,88 ( 1584,49)
% longziekten + tbc 2550,56 ( 2206,57)
% reumatologie -7533,82 (13354,88)
% allergische ziekten -1831,33 ( 2328,89)
% maag/darm/stofw.ziekten 7211,33 ( 3928,36)
% chirurgie -392,63 (  795,58}
% urologie 845,77 ( 1495,16)
% orthopedie 2958,06 ( 1400,48)
% neurochirurgie 4107,30 ( 3389,44)
% plastische chirurgie -1904,05 ( 2908,21)
% mondheelkunde -5523,28 ( 6649,67)
% verlosk.+gynaecologie -514,57 (  603,84)
% kindergeneeskunde -1025,46 ( 1211,30)
% zenuw- en zielsziekten 1221,57 (  988,16)
% dermatologie 523,36 ( 3093,79)
% KNO -2192,66 (  666,55)
% oogheelkunde -689,90 ( 2628,79)
% overige spec. 1654,13 ( 3940,10)

R2                                                  0,449
N                                             129
N2                                                0,359

In tabel VII.A.2 wordt een specialismenspecificatie (7 specia-
lismen) gegeven die gelijkenis vertoont met die van Feldstein
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(1967). Behalve het percentage opnamen chirurgie, en de deel-

specialismen daarin (zonder orthopedie maar met oogheelkunde),
worden in de beschouwing betrokken het percentage opnamen  kin-
dergeneeskunde, KNO, orthopedie, verloskunde en gynaecologie
en een restgroep, waarin met uitzondering van het specialisme
inwendige geneeskunde, de overige specialismen zijn onderge-
bracht. Toevoeging van de werkelijke c.q. de gecorrigeerde
verpleegduur beInvloedt de hoogte en significantie van een

aantal coifficienten. Uit de schattingen blijkt dat het be-

oefenen van de deelspecialismen binnen het blok chirurgie voor
de kosten per opname van belang is. Hetzelfde geldt voor het
specialisme KNO en de 'overige' specialismen, waarin de deel-

specialismen binnen het blok inwendige geneeskunde zijn opge-
nomen, maar niet voor de andere (basis)specialismen. De resul-
taten uit onze vooranalyse worden hiermee ondersteund.

Tabel VII.A.2  Kosten per opname en specialismengroepen

variabele kosten per opname

constante 190:i,17 (471,31) -398,59 6560,25) 195,99 (553,64)

% chirurgie -3,53 ( 7,42) 6,01 ( 6,70) 5,36 (  6,85)

% deelspec.chirurgie 7,67 ( 8,96) 24,00 ( 8,31) 24,19 ( 8,50)

% kindergeneeskunde -7,58 ( 11,67) 6,06 ( 10,48) 7,52 ( 10,67)

% KNO -22,74 ( 6,40) -0,66 (  6,68) -12,69 (  5,93)
% orthopedie 26,01 ( 12,61) 15,24 ( 11,20) 16,31 ( 11,31)

% verlosk.+gynaecologie -4,53 ( 5,77) 5,47 ( 5,32) 7,26 ( 5,49)

% overige specialismen 15,98 ( 6,75) 15,69 C 5,92) 16,08 ( 5,99)

gemiddelde verpl.duur 85,37 ( 14,02)

gecorrigeerde verpl.duur 71,95 ( 12,33)

R2 0,410 0,549 0,540

N 129 129 128

iR 0,375 0,519 0,509

Diagnosegroepen
Er wordt wel gesteld dat men beter uit kan gaan van de diagno-

sen dan van de specialismen. Diagnosen zouden meer informatie
geven en homogener van aard zijn (Lave en Lave, 1971). In ons
onderzoek zijn gegevens betreffende 45 diagnosegroepen van een
aantal ziekenhuizen bekend. Deze zijn betrokken in een overi-
gens niet gepresenteerd model ter verklaring van de kosten per
opname. De totale verklaringskracht  van het model  (R2 = 40,6) is
niet slecht te noemen. Echter slechts weinig coofficienten
blijken significant van nul af te wijken. Uit de evenmin weer-

gegeven correlatiematrix van de schatters blijkt dat er sterke

onderlinge correlaties zijn te vinden.
Tabel VII.A.3 geeft het resultaat, als in plaats van de 45

diagnosegroepen de 17 ICDA-hoofdgroepen beschouwd worden. Ook

hier blijkt slechts &&n geschatte coofficient significant te

zijn; bovendien bemoeilijkt het grote aantal negatieve tekens
de interpretatie ervan. De R2 (=41,8) blijft ongeveer constant

bij deze aggregatie.
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Tabel VII.A.3  Kosten per opname en diagnose-hoofdgroepen (ICDA)

variabele kosten per opname

constante 5045,63 (3496,24)
% infectieziekten en paraziekten -54,43 (  73,78)
% neoplasmata 32,12 (  38,56)
% stofwisselingsziekten -72,01 (  44,61)
% ziekten van bloed en bloedber.organen -16,80 ( 148,35)
% psychische stoornissen 8,69 (  40,81)
% ziekten van zenuwstelsel en zintuigen -54,18 (  40,34)
% ziekten van tractus circulatorius -46,77 (  42,77)
% ziekten van tractus respiratorius -46,17 (  35,86)
% ziekten van tractus digestivus -44,50 (  35,26)
% ziekten van tractus urogenitalis -0,34 (  35,50)
% bevallingen e.d. -95,64 (  66,38)
% ziekten van huid en subcutis 3,19 (  52,57)
% ziekten van spieren, beenderen e.d. -49,34 (  44,16)
% congenitale afwijkingen 127,64 (  60,62)
% Zuigelingenziekten -20,91 ( 158,27)
% symptomen -47,63 (  41,41)
% fracturen -46,30 (  41,28)

R2                                                        0,547
N                                                     78
N2                                                     0,418

Met behulp van alleen de diagnosegroepen kan dus ongeveer 40%
van de variantie in de kosten per opname worden verklaard. In
vergelijking met de resultaten van de specialismenverdeling is
er een toename in verklaringskracht, al is deze niet groot
(maximaal ongeveer 5 punten). Met het aantal significante co-
efficienten is het echter minder goed gesteld. Als het al waar
zou  zij n  dat de indeling naar diagnose een grotere homogeniteit
waarborgt, dan blijkt dit in elk geval niet uit onze regressie-
analyse. Hier is ongetwijfeld van betekenis dat ook in het ge-
val van de 17 ICDA-hoofdgroepen er onderling te sterke corre-
laties voorkomen. Een verdere reductie van de beschikbare ge-
gevens is nodig.

In de literatuur is op verschillende mogelijkheden daarvoor
gewezen (zie paragraaf IV.3). E&n ervan betreft een reductie-
methode die selecteert op basis van gelijke geschatte regres-
siecoofficienten behorende bij de verschillende diagnosegroepen
(Lave e.a., 1972a) . Deze methode lijkt echter nogal willekeurig,
vooral als er grote standaardafwijkingen zijn. Een andere mo-
gelijkheid wordt geboden via de in onze vooranalyse gevonden
zogenaamde 'kosten-relevante' diagnosegroepen (zie paragraaf
V.6.2). Een derde mogelijkheid is het opnemen van de factor-
scores voor de diagnosegroepen (zie paragraaf V.6.2). Boven-
dien is het noodzakelijk ook andere variabelen ter verklaring
van de kosten toe te voegen. Voor dit doel is een in een eer-
der stadium gebruikt model genomen zonder despecialisatiegraad
en faciliteitenindex. Aan dit model kunnen we slechts een in-
dicatieve betekenis toekennen, zoals we gezien hebben.
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In het model met enkele 'kosten-relevante' diagnosegroepen
blijken alleen de diagnosegroepen neoplasmata (maligne en be-
nigne) en de congenitale afwijkingen statistisch sterk signi-
ficante coofficienten te hebben (zie vergelijking (1)). Ook de
groep met de zogenaamde frequent voorkomende en kortdurende
diagnosegroepen, die met weglating van de gemiddelde verpleeg-
duur in het regressiemodel is opgenomen, heeft statistisch ge-
zien een significante invloed.

Kosten per opname =
= 3024,15+104,80 Neoplasm+2,54 Urogen.aand+
(1155,14) (39,23) (39,75)

+ 32,06 Bijz.opn-17,64 Neur-14,84 Been-enspierl+ (1)

(48,63) (80,75) (28,86)
+ 194,96 Cong.afw-13,79 Freq.diagn + zE

(65,30) (7,25) (R2-0,600)

De diagnosegroepen zijn hierbij in percentages uitgedrukt.
Tussen haakjes staan de standaardafwijkingen van de geschatte
coafficienten vermeld. Het symbool E (vector) dient om de
overige in het model opgenomen variabelen te representeren.
De vector 2 geeft de hierbij behorende geschatte regressie-
co&fficienten. Dat een aantal diagnosegroepen van geen of wei-
nig belang lijkt, heeft ongetwijfeld te maken met de nog aan-
wezige correlatie ertussen. In theorie kan een model waarin
niet met diagnosegroepen gewerkt wordt, maar met factorscores,
die geacht worden de 45 diagnosegroepen te representeren, hier
een oplossing bieden. Bij schatting bleek dat van de 2 opgeno-
men factorscores alleen factorscore 1 (vooral neoplasmata,
hart- en vaatziekten) een statistisch sterk significante in-
vloed had (zie vergelijking (2)). Verder bleken de residuen
minder fraai verdeeld te zijn dan wenselijk.
Kosten per opname = 2261,33+200,39 Factorscorel +

(871,41) (65,17) (2)
-  5,09  Factorscore2 + EE
(38,13) (R2=0,593)

Bij vergelijking van de geschatte coofficienten van de overige
variabelen met die van het betreffende basismodel zijn er en-
kele verschillen, ook bij de in beide modellen doorgaans sig-
nificante coofficienten van omvang, bezettingsgraad, specia-
listenopleiding en bouwjaar. Een eerste verschil is natuurlijk
dat hier in plaats van de despecialisatiegraad enkele diagno-
segegevens zijn opgenomen. Een tweede verschil is dat de
steekproef van ziekenhuizen in beide modellen niet gelijk is.
In het basismodel worden 110 ziekenhuizen beschouwd; in model-
len waarin diagnosegegevens (SMR) worden opgenomen, is dit
aantal 60. Een eerste indruk van de verschillen kan men vinden
door de beide correlatiematrices te vergelijken. Om na te gaan
in hoeverre van een belangrijk verschil gesproken moet worden,
kan het basismodel, toegepastop 110 ziekenhuizen (tabel VII.A.4),
worden vergeleken met een schatting van dezelfde specificatie,
maar nu toegepast op de 60 ziekenhuizen waarvoor diagnose- en
kostengegevens bekend zijn (tabel VII.A.5). Deze 60 ziekenhui-
zen hebben een gemiddelde grootte van 380 bedden en zijn dus
iets groter dan het gemiddelde ziekenhuis uit de totale popu-
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latie (gemiddelde grootte = 320 bedden). Er zijn verschillen
te constateren in de geschatte invloeden van een aantal varia-
belen tussen beide modellen. Zo is bijvoorbeeld de geschatte
cooff icient van de bezettingsgraad minder signi f icant. De hoogte
van de geschatte coifficient voor de specialistenopleiding en
voor het percentage KNO-pationten zijn van elkaar afwijkend.

Tabel VII.A.4 Tabel VII.A. 5 Kosten-
Kostenmodel 110 ziekenhuizen model SMR ziekenhuizen

variabele kosten per opname kosten per opname

constante 1634,33 ( 544,35 ) 1624,14 ( 919,84  )
Dsgr -30,88 (  20,56 ) -52,21 (  28,16  )
Dsgr2 0,166 (   0,128 ) 0,315 ( 0,176 )
KNO -20,01 (   4,00 ) -12,98 (   6,98  )
Poli 0,84 ( 2,82 ) 3,02 ( 4,77  )
Spec 174,21 (  73,72 ) 297,59 ( 107,65  )
Coas 25,79 (  63,02 ) -150,96 ( 112,66  )
Zver -31,64 (  53,24 ) -31,53 (  79,37  )
Bed 1,100 C 0,627 ) 2,242 (   0,916 )
Bed2 -9,27x10-4 (6,57x10-4) -18,97x10-4  (9,64x 10-4)
Bezgr -15,03 (   4,90 ) -12,79 ( 7,94  )
Cvd 78,08 (  11,28 ) 75,97 (  19,40  )
Opin 0,28 ( 2,17 ) -3,55 ( 3,68  )
PO 32,47 (  73,38 ) 64,60 ( 144,94  )
Klas -5,29 ( 4,75 ) -3,01 ( 6,63  )
Bouw -516,91 ( 142,99 ) -618,44 ( 238,78  )
Bouw2 0,1353 ( 0,0366) -   0,1611 ( 0,0618)
Urb 15,06 (  31,86 ) 30,75 (  50,60  )
RK 45,48 (  57,56 ) -15,73 (  85,31  )
Open 33,16 (  53,90 ) 56,31 (  82,92  )

R2 0,713 0,691
N 110 60
12 0,652 0,545

Om te kunnen toetsen of de regressiecoofficienten significant
van elkaar verschillen is een regressie-analyse verricht met
een dummyvariabele voor de niet SMR-ziekenhuizen en een inter-
actieterm van deze variabele met iedere andere; dat wil zeggen
dat in dit nieuwe model voor de SMR- en de niet-SMR-ziekenhui-
zen elke regressiecoofficient verschillend mag zijn. Met be-
hulp van een F-toets werd nagegaan of al deze extra termen
nodig zijn. De gevonden F-waarde van 1,04 was niet significant
(23 en 87 vrijheidsgraden). Verder bleek geen van deze toege-
voegde coofficienten significant te zijn. De hypothese dat de
SMR-ziekenhuizen niet verschillen van de niet-SMR-ziekenhuizen
kon dus niet worden verworpen.

We keren nu terug naar de specialismen. Ter beantwoording van
de vraag welke specialismen voor de kosten primair van beteke-
nis zijn, kan in aanvulling op onze vooranalyse en regressie-
analyse ook van de zogenaamde stapsgewijze regressie-analyse
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gebruik worden gemaakt (zie Draper and Smith, 1966). De staps-

gewijze regressie selecteert steeds die variabele die aan de
totale verklaringskracht van het model (R2) de grootste bij-

drage levert. Op deze wijze ontstaat een bepaalde volgorde van
variabelen. Eenmaal geselecteerde variabelen behouden hun

plaats in de reeks ook bij latere toevoegingen van andere va-
riabelen. Een definitieve oplossing van het multicollineari-

teitsvraagstuk kunnen we hieraan niet ontlenen. Het is immers

niet uitgesloten dat bepaalde invloeden ten onrechte geheel
worden toegeschreven aan &6n van de variabelen  die in de re-

gressie worden opgenomen. Wel kan er een belangrijke indica-
tieve waarde aan worden toegekend. De volgorde van variabelen

kan uiteraard verschillen al naargelang we de kosten per opna-
me, de kosten per verpleegdag, de totale kosten of de perso-

neelsbezetting per 100 bedden op het oog hebben.
Bij de specialismenverdeling worden alle onderscheiden

specialismen betrokken, behalve het specialisme inwendige
geneeskunde. De kostenvergelijkingen zijn op 129 waarnemingen
gebaseerd. Voor de kosten per opname blijken achtereenvolgens

van belang de specialismen KNO, orthopedie, cardiologie,
zenuw- en zielsziekten en gastro-enterologie. Geheel volgens
verwachting blijkt het specialisme KNO verreweg het belang-
rijkst, gevolgd door enkele deelspecialismen. De kosten per
verpleegdag laten met uitzondering van het specialisme KNO on-
geveer hetzelfde beeld zien. Achtereenvolgens zijn hier van
belang de specialismen urologie, cardiologie en zenuw- en
zielsziekten. Ook bij de personeelsbezetting per 100 bedden

zijn de urologie en andere deelspecialismen het belangrijkst.
Voor de totale kosten is de volgorde: urologie, longziekten,

neurochirurgie, orthopedie en zenuw- en zielsziekten. Toepas-
sing van stapsgewijze regressie toont de relevantie van het

specialisme KNO en de deelspecialismen voor de kosten per op-

name (verpleegduureffect). Ten aanzien van de kosten per ver-

pleegdag en de totale kosten van het ziekenhuis is het percen-
tage KNO-pationten niet of nauwelijks van belang. Verrassend

misschien is dat de weinig voorkomende deelspecialismen, ook

wel 'superspecialismen' genoemd, niet de belangrijkste kosten-
determinanten blijken te zijn. Dat dit geheel toegeschreven
kan worden aan het feit dat deze variabelen hier als continue

variabelen worden beschouwd, lijkt niet waarschijnlijk. In
analyses waarin deze variabelen als dummyvariabelen zijn be-
trokken, werden soortgelijke resultaten verkregen. Waarschijn-

lijker is het dat deze deelspecialismen op het kostenbeeld van
een ziekenhuis minder invloed uitoefenen dan soms wel wordt

gedacht. Dit resultaat is in overeenstemming met onze voor-
analyse.
Overigens moet ook het belang van de stapsgewijze regressie in
het bijzonder voor de totale kosten ook weer niet overtrokken

worden. Uiteraard komen de weinig frequent voorkomende specia-

lismen (bijvoorbeeld neurochirurgie) juist in de grotere zie-
kenhuizen voor. En meer bedden betekent ook automatisch hogere

totale kosten. Het verband met het aantal bedden kan deze ana-

lyse dus verstoren. Eigenlijk zouden we die analyse dan ook z
6

moeten uitvoeren dat vooraf in elk geval het aantal bedden

wordt opgenomen. Bij toepassing van de stapsgewijze regressie
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in modellen met de andere te verklaren variabelen is er minder
last van dit verschijnsel te verwachten. Van betekenis is dat
de resultaten hiermee verkregen aansluiten op eerdere conclu-
sies van ons onderzoek.
Voor de vraag of we ter typering van de ziekenhuisfunctie in
het algemeen beter de diagnosen dan de specialismen kunnen
hanteren, zijn voor ons onderzoek in dit stadium twee resul-
taten van bijzonder belang:
1. specialismengegevens zijn van aanzienlijk meer ziekenhuizen

bekend dan gegevens over de diagnosegroepen. Bij koppeling
met de kostengegevens zijn diagnosegegevens voor 60 zieken-
huizen bekend, specialismengegevens voor 110 ziekenhuizen.

2. reductie van het gegevensmateriaal levert voor de specia-
lismenverdeling een duidelijker beeld op dan voor de diag-
nosen. Dit beeld is in overeenstemming met hetgeen in de
vooranalyse is gevonden. De 19 specialismen kunnen op deze
wijze worden teruggebracht tot een tweetal variabelen, te
weten de despecialisatiegraad en het percentage KNO-patidn-
ten. Er zijn overigens enkele diagnosegroepen aan te wijzen
die hiermede samenhangen (zie paragraaf V.6.1).

Naar onze opvatting kan het nut van diagnosegroepen in kosten-
modellen pas goed worden vastgesteld als van aanzienlijk meer
ziekenhuizen de betreffende SMR-gegevens beschikbaar komen.
Verder zal men hard moeten werken aan reductiemogelijkheden
van het overvloedige diagnosemateriaal. Op grond  van ons onder-
zoek lijkt een kritische houding ten opzichte van de bruik-
baarheid van diagnosegegevens in dit verband vooralsnog ge-
past, te meer daar de ernst der aandoeningen via diagnosen
niet altijd duidelijk aan de dag treedt en bij de homogeniteitervan vraagtekens geplaatst kunnen worden (zie paragraaf V. 2.2) .
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APPENDIX VII.B Typering ziekenhuisfunctie via aard van het
pationtenbestand of infrastructuur van het
ziekenhuis

Naast een typering van de ziekenhuisfunctie gebaseerd op de
aard van het pationtenbestand, kan ook de in het ziekenhuis
aanwezige infrastructuur een uitgangspunt bieden. De voorana-
lyse en appendix VII.A leren dat de aard van het pationtenbe-
stand benaderd kan worden via de despecialisatiegraad en het
percentage KNO-pationten. De infrastructuur van het ziekenhuis
kan in beginsel lanqs verschillende wegen benaderd worden,
namelijk via:
1.  de  in een ziekenhuis werkzame specialisten, te meten door de

specialistenschaalindex
2.  de  in een ziekenhuis aanwezige faciliteiten, temeten door de

faciliteitenschaalindex
3. een combinatie van 1 en 2, aan de hand van de in het kader

van het onderzoek ontwikkeld functieclassificatie van zie-
kenhuizen in 4 respectievelijk 12 groepen.

Eerst worden de twee eerstgenoemde mogelijkheden onder de loupe
genomen. We kunnen verwachten dat de specialistenindex in een
enkelvoudige regressie op de kosten een niet onbelangrijke in-
vloed uitoefent. De geschatte verklaringskracht van de niet
weergegeven, geschatte kostenmodellen ligt iets boven 0,20.
Bij de totale kosten ligt de N2 aanzienlijk hoger. Opmerkelijk
is dat de geschatte coofficient in het kosten-per-opnamemodel
het minst significant is. Het opnemen van een kwadratische
term brengt daar weinig verandering in; de verklaringskracht
wordt hierdoor dan ook nauwelijks hoger.
De verklarinfskracht van het model met de faciliteiten ligt
iets hoger (R2 =+ 0,30) . Hierbij zijn 2 faciliteitenindices
betrokken, waarbij faciliteitenindex 2 louter betrekking heeft
op de fysiotherapie ('natte' en 'droge'). Ook hier heeft het
opnemen van kwadratische termen weinig effect, behalve ter
verklaring van de totale kosten.

Een beter beeld van de betekenis van de specialistenindex
en de faciliteitenindex voor de kosten per opname kan verkre-
gen worden door in het model ook andere voor de kosten belang-
rijk geachte variabelen op te nemen. Er is een tweetal verge-
lijkingen geschat met onder andere de faciliteitenindices res-
pectievelijk de specialistenindex (zie vergelijking  (1) en (2) ) .
In beide vergelijkingen neemt de gecorrigeerde doorstroming
de plaats  in van de bezettingsgraad en de gecorrigeerde ver-
pleegduur.
Kosten per opname = 1874,91-0,39 Fac2 +41,28 Facl +

(246,59)( ,41) (28,03) (1)
+    1 2 , 5 8    Fac 2  -  2 7 , 4 5 Fac2 + zE
(70,31) (170,80) (R2=0,665)

Kosten per opname = 1795,32-1,60 Spec. index2 +
(249,32)(2,43)

+  29,58 Spec. index + zE (2)

(36,40) (R2  -0,6 4 3)

Er is een aantal verschillen aan te wijzen. Voor ons doel is
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het verschil in significantie tussen de specialistenindex en
de faciliteitenindex van belang. Alleen de faciliteitenindex 1
blijkt enigszins een significante invloed op de kosten per op-
name te hebben.  Voor de verdere analyse geldt derhalve dat noch
de specialistenindex noch de faciliteitenindex 2 (fysiothera-
pie) voor de kosten per opname belangrijk zijn te achten.

Er is nog een derde manier om de infrastructuur van het
ziekenhuis in de kostenanalyse te betrekken, namelijk met be-
hulp van de functieclassificatie van ziekenhuizen. Hierbij zijn
twee mogelijkheden te onderscheiden, te weten een indeling in
4  functiegroepen en een indeling  in 12 functiegroepen (Fgr) waar-
bij elke subgroep als een aparte groep wordt beschouwd.
De indeling in 4 functiegroepen wordt evenwel als een te glo-
bale indeling gezien. Bovendien leent zij zich ook niet tot
het uitvoeren van afzonderlijke deelanalyses per functiegroep,
zolang er tenminste niet voldoende waarnemingen zijn.1 Derhal-
ve wordt nu voortgegaan met de indeling van ziekenhuizen in
12 subgroepen.

Voor een beantwoording van de vraag of een voorkeur kan
worden uitgesproken voor een benadering via de aard van het
pationtenbestand of via de infrastructuur van het ziekenhuis,
lijkt het nuttig een model waarin de despecialisatiegraad
(Dsgr) is opgenomen te vergelijken met een model waarin de 12
functiegroepen (Fgr) zijn opgenomen. De overige variabelen
zijn in beide modelconcepties hetzelfde (zie tabel VII.B.1 en
tabel VII.B.2).
De totale verklaringskracht  (R2) van beide modellen blijkt bij-
zonder weinig te verschillen. Dit duidt erop dat als er be-
paalde functie-elementen in het Fgr-model wel zijn opgenomen
en in het Dsgr-model niet, het niet gaat om functie-elementen
die erg relevant zijn voor de kostenverklaring.
Wat opvalt is dat de geschatte coofficienten voor de Dsgr- en
voor de Fgr-variabelen niet bijster significant zijn te noemen.
Uit de (niet weergegeven) correlatiematrix blijkt dat er be-
langrijke correlaties aanwezig zijn, in het bijzonder met  het
aantal bedden, de opleidingsfunctie en de urbanisatiegraad  (zie
ook hoofdstuk V). Met deze variabelen hangt de Fgr-variabele
sterker samen dan de Dsgr-variabele (corr Bed , Fgr  = 0,8 4)  .   Ook
uit de correlaties tussen de schatters kunnen we opmaken dat de
schatter van de coofficient van de Fgr meer samenhangt met de
schatters van de zojuist genoemde variabelen dan de schatter
van de Dsgr (corr Bed,fgr=-0,68). Behalvemethetaantal bed-
den zijn echter de correlaties tussen de schatters laag.
De invloeden in het Dsgr-model lijken in het algemeen beter
scheidbaar dan in het Fgr-model. De coofficienten van het aan-
tal bedden zijn in het Fgr-model minder significant. Door de
hogere correlatie van de schatters van de coofficienten van
Fgr en beddental wordt wellicht enige beddeninvloed toegewezen
aan de Fgr-variabele.
Het model met de Dsgr-variabele is ook geschat voor 1970. Met
betrekking tot de Dsgr en het aantal bedden worden vrijwel

1Deze kunnen wellicht aangevuld worden in een vervolgonderzoek door pooling
van de verschillende jaargangen.
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identieke uitkomsten verkregen als in 1971. Voor de despecia-
lisatiegraad ligt het minimum van de (significante) U-curve
bij 89% en voor de omvang ligt het maximum van de (significan-
te) omgekeerde U-curve bij 600 bedden. Deze resultaten zijn
consistent met die van 1971.

Tabel VII.B. 1 Tabol VII.B.2

Kostenmodel met Dsgr Kostenmodel met Fgr

variabele kosten per opname variabele kosten per opname

Constante 1720,73 ( 252,31 ) Constante 1802,05 ( 239,16  )

Dsgr 23,50 (  20,08 ) Fgr 7,12 (  43,47  )

Dsgr2 0,126 ( 0,126 )
Fgr2 3,51 ( 3,28  )

KNO -20,01 ( 3,97 ) KNO -17,53 ( 4,02  )

Poli -0,05 ( 2,81 ) Poli -1,04 ( 2,72  )

Spec 166,03 (  73,58 ) Spec 179,05 (  72,70  )

Coas 18,36 (  64,06 ) Coas -19,34 (  62,78  )

Zver -46,04 (  53,29 ) zver -66,16 (  52,17  )

Bed 1,207 ( 0,624 ) Bed 0,594 ( 0,710 )

Bed2 -9,46x10-4  (6,55x10-4) Bed2 -7,00x 10-4  (7,49x10-4)

D -319,96 ( 104,74  )    D -371,64 ( 102,47  )

02 6,56 (   2,78  )    02              7,94 C 2,72  )

Opin 0,35 ( 2,17 ) Opin -0,08 ( 2,05  )

PO 42,64 (  73,84 ) PO 24,87 (  70,99  )

Klas -4,65 ( 4,75 ) Klas -3,71 (   4,30  )

Bouw -505,10 ( 142,38 ) Bouw -416,23 ( 132,61  )
2

Bouw2 0,1321 ( 0,0368) Bouw 0,1088 ( 0,0343)

Urb 17,00 (  32,04 ) Urb 3,23 (  31,01  )

RK 32,23 (  57,29 ) RK 34,48 (  55,78  )

open 36,27 (  54,32 ) Open 59,59 (  51,50  )

R2                  0,712              R2                  0,732

N                 110                  N                 110

                   0,651                                 0,676

Wij hebben er reeds op gewezen dat bepaalde coofficienten,
bijvoorbeeld die van het aantal bedden, wellicht tengevolge

van bepaalde verbanden tussen het aantal bedden en de Fgr-
variabele, minder significant  zijn  in het Fgr-model. Dit vraag-
stuk kan verder onderzocht worden door een modelspecificatie
te kiezen waarin een interactieterm is opgenomen. In het Dsgr-

model is als interactieterm opgenomen Dsgr x aantal bedden, in
het Fgr-model Fgr x aantal bedden. De geschatte coofficient
voor de interactieterm in het Dsgr-model blijkt niet signifi-
cant, die in het Fgr-model daarentegen wel. Hieruit blijkt dat
in het Fgr-model de invloed van de Fgr-variabele en het aantal

bedden moeilijk scheidbaar is.
Als een keuze gemaakt zou moeten worden tussen de Dsgr en

de  Fgr, om naast de opleidingen, het percentage KNO-pationten,
de polikliniekvariabele en dergelijke de ziekenhuisfunctie zo
goed mogelijk te kunnen typeren, zou onze voorkeur uitgaan
naar de Dsgr. We hebben gezien dat er enkele statistische ar-

gumenten zijn die hiervoor pleiten. In het bijzonder worden
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statistisch signif icantere cooff icienten verkregen en blijkt er
minder last van multicollineariteit te zijn. Inhoudelijke ar-
gumenten hiervoor achten wij dat de Fgr een discrete variabele
is en dat bij een benadering via de Fgr de veronderstelling
van equidistantie moet worden ingevoerd. Het is echter de
vraag of het verschil in functie tussen een ziekenhuis uit
groep I.1 en I.2 hetzelfde is als tussen een uit groep III.3
en IV.1. Ook wordt dan onvoldoende recht gedaan aan de varia-
tie binnen de subgroepen van ziekenhuizen. Het werken met de
Dsgr-variabele stelt ons in staat om de mate waarin specialis-
men beoefend worden in de analyse te betrekken.
Betekent een keuze voor de Dsgr dat de infrastructurele voor-
zieningen, met name soort en aantal faciliteiten in een zie-
kenhuis, niet belangrijk zijn en buiten beschouwing moeten
blijven7 Naar onze opvatting is dit niet nodig en allerminst
gewenst, gelet op het belang van de faciliteitenindex. Het
Dsgr-model kan eenvoudig aangevuld worden met de geconstrueer-
de faciliteitenindex. Wel is het noodzakelijk een interactie-
term voor het aantal bedden en de faciliteitenindex in te
voeren vanwege de bestaande onderlinge samenhang (zie ook pa-
ragraaf VII.3.4). Op deze wijze wordt een integratie bewerk-
stelligd tussen een benadering via de aard van het pationten-
bestand en de in een ziekenhuis aanwezige infrastructuur.
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APPENDIX VII.C  Overige regressiemodellen: invloed van produk-
tie op de nevenafdelingen en enkele algemene
(SMR)-pationtenkenmerken

Hier worden de resultaten behandeld van enkele regressie-ana-
lyses waarin ter benadering van de ziekenhuisfunctie de pro-
duktie op de nevenafdelingen respectievelijk enkele algemene
(SMR) pationtenkenmerken werden opgenomen.

Produktie op de nevenafdelingen
Behalve infrastructurele gegevens, zoals aantal en soort faci-
liteiten (faciliteitenindex), kan ook de produktie op enkele
nevenafdelingen in de beschouwing worden betrokken. In deze
analyse spelen een rol: het aantal hartonderzoekingen, hersen-
onderzoekingen, rontgenverrichtingen, laboratoriumonderzoekin-
gen en 'zware' operaties. Al in onze vooranalyse bleek dat het
aantal ziekenhuizen waarvoor de produktie op de nevenafdelingen
bekend was, niet erg groot was. Een koppeling van deze gege-
vens met de kostengegevens en enkele meer algemene gegevens is
voor 67 ziekenhuizen bekend. Wat betreft de beddenverdeling
zijn deze 67 ziekenhuizen vrij goed gespreid over de totale
populatie. De gemiddelde beddenomvang van deze ziekenhuizen is
320 bedden, ongeveer even groot als de gemiddelde omvang in de
totale populatie van ziekenhuizen.

Er is een model geschat waarbij de produkties van de neven-afdelingen aan de (100)opnamenzijngerelateerd (tabel VII.C.1).
De verklaringskracht ervan is hoog. In vergelijking met het
basismodel waarin 110 ziekenhuizen zijn betrokken, is echter
een aantal resultaten wat minder significant. Er zijn nog en-
kele andere verschillen aan te wijzen. In plaats van een om-
gekeerde U-kromme voor de invloed van de ziekenhuisomvang,
wordt hier een U-kromme gevonden, welk resultaat overigens
niet significant is.
Ook de geschatte coofficient van bijvoorbeeld de bezettings-
graad verschilt niet onaanzienlijk. De schattingen vallen
echter binnen de daarvoor op te stellen betrouwbaarheidsinter-
vallen. Frappante verschillen treft men aan in de geschatte
coofficienten van de opleiding voor ziekenverzorgenden, van
het kenmerk overheid/particulier  en van de religieuze signatuur
van het ziekenhuis. In deze drie gevallen is de geschatte in-
vloed in tegenstelling met het oorspronkelijke model (sterk)
statistisch significant in het produktiemodel.

Wat de geschatte invloeden van de produktie op enkele ne-
venafdelingen betreft, is het aantal laboratoriumverrichtingen
van minder betekenis dan verwacht. Het belangrijkst lijkt het
aantal rontgenverrichtingen. Eveneens van belang is het aantal
hersenonderzoekingen. Geheel tegen de verwachting in zou een
groter aantal 'zware' operaties per 100 opnamen tot lagere
kosten per opname leiden. Deze schatting blijkt echter niet
significant.
De algemene conclusie kan zijn dat meer produktie op de neven-
afdelingen tot hogere kosten per opname leidt. Uit onze voor-
analyse is gebleken dat tussen de specialisatie in een zieken-
huis en de faciliteiten, de diagnosegroepen en de produktie
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op enkele nevenafdelingen, verbanden bestaan. Ook bleken be-
paalde verbanden tussen de verpleegduur (KNO) en bepaalde
diagnosegroepen en de produktie op enkele nevenafdelingen aan-
wezig. Hoewel derhalve de produktie op enkele nevenafdelingen
zeker een bepaalde indicatieve waarde kan hebben, lijkt een
benadering langs deze weg voorshands niet de meest aangewezen
manier om de ziekenhuisfunctie te kwantificeren, temeer omdat
men zo nogal aanzienlijke verschillen verkrijgt in vergelijking
met het uitgangsmodel. Eerst als produktiecijfers van meer
ziekenhuizen beschikbaar komen, kan de relevantie voor de kos-
ten ten volle duidelijk worden.

Tabel VII.C. 1 Tabel VII.C.2
Kosten per opname en produktie Enkele algemene pati6ntenken-
op enkele nevenafdelingen merken en kosten per opname

variabele kosten per opname variabele kosten per opname

Constante 511,47 ( 545,49 ) Constante -383,42 (1368,41  )
Hartonderzoek/100 opn 0,877 ( 0,893 ) Facl -31,69 ( 53,99  )
Hersenonderz/100 opn 3,74 ( 2,18 ) Facf                2,96 C 2,70  )
R6ntgenver/100 opn 0,672 ( 0,366 ) Fac2 -525,31 ( 381,02  )
Lab.prod/100 opn 7,81x10-3

(6,06x10-3)    a  +
248,35 ( 147,30  )

'Zware'operaties/100 opn -5,82 ( 5,35  ) 13,27 ( 17,06  )
Poli -4,52 ( 3,46 ) Oper.spr.index -1,45 ( 4,68  )
Spec 166,93 ( 84,36 ) Klin.opn.druk -5,77 C 8,12  )
Coas -54,26 ( 63,07 ) Verw.verpl.duur 177,02 ( 38,75  )
Zver 127,42 (  60,84 ) % spoedpat -11,41 ( 4,48  )
Bed 0,141 ( 0,870 ) % overleden pat -67,58 ( 74,63  )
Bed2 0,21x10-3 (1,06x10-3) Poli 0,31 ( 4,72  )
Bezgr -9,42 ( 5,19 ) Spec 184,19 ( 99,07  )
VD 94,55 ( 12,75 ) Coas -94,03 ( 101 ,23  )
Opin -1,40 C 2,33 ) Zver -138,08 ( 77,88  )
PO 137,07 ( 79,03 ) Bed 1,07 C 1,32  )
Klas -2,99 ( 6,46 ) Bed2 -1,31x10-3  (1,32x10-3)
Bouw -455,71 ( 162,99 ) Bezgr -0,71 ( 8,05  )
Bouw2 0,1190 ( 0,0421) (Werk-verw)VD 78,03 ( 25,67  )
Urb 12,47 ( 40,56 ) Opin 0,10 ( 4,44  )
RK 179,81 ( 66,79 ) PO 151,17 ( 134,00  )
Open 50,28 ( 65,05 ) Klas -2,67 ( 6,40  )

Bouw -694,78 ( 240,81  )
R2 0,849 Bouw 0,1806 ( 0,0624)

2

N                                 67 Urb 22,50 ( 47,00  )
12 0,779 RK 35,66 ( 77,29  )

Open 13,37 ( 80,07  )

R2                      0,810
N                      60
A2                         0,660

Mag men van deze modellen verwachten dat ze meer licht doen
schijnen over het vraagstuk van de complementariteit respec-
tievelijk substitutie der produktiefactoren in het ziekenhuis-
wezen? Er is een voortdurende discussie over de vraag of ver-
richtingen-intensieve verpleegdagen  in de praktijk de verpleeg-
duur verkorten of niet. Gegeven een bepaald pationtenbestand
zouden we ons kunnen voorstellen dat het ziekenhuis door meer
verrichtingen per verpleegdag te maken de verpleegduur en daar-
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mede ook de kosten per opname kan verlagen, zonder effect op
de verrichtingen per opname. Een andere mogelijkheid zou zijn
dat dit gebeurt door het aantal verrichtingen per opname te
verhogen voorzover deze diagnostisch en therapeutisch effec-
tief zijn (denk aan laboratoriumautomatisering, bv. SMA 12).
In het model met de produktiegegevens per opname zien we geen
afname doch een toename van de kosten per opname bij een toe-
name van de produktie. Hetzelfde zien we bij het (niet weer-
gegeven) model waarbij de produktie gerelateerd is aan de ver-
pleegdag in plaats van aan de opname. Veel gewicht mag men
hieraan voor het vraagstuk van de complementariteit evenwel
niet toekennen. In deze modellen is namelijk de verpleegduur
als afzonderlijke verklarende variabele opgenomen. Dit houdt
in dat een eventuele verkorting van de verpleegduur tengevolge
van een intensieve behandelwijze hier niet zichtbaar wordt ge-
maakt. Door de verpleegduur niet als verklarende variabele op
te nemen zou niet meer inzicht ontstaan. In onze modellen wor-
den de produktiegegevens juist gehanteerd ter typering van de
ziekenhuisfunctie. Een grotere produktie op de nevenafdelingen
duidt hier primair op een ander en moeilijker pati ntenbestand,
hoe onvolledig deze maatstaf op zich ook zijn moge. Dat hier
sprake is van een complex vraagstuk, is reeds in paragraaf
V.6.1 uitvoerig betoogd. Uiteindelijk zal het nodig zijn te
streven naar simultane vergelijkingen waarin de onderlinge re-
laties tussen de aard van het pationtenbestand, aantal en
soort der verrichtingen, verpleegduur en kosten per opname en
per verpleegdag worden geoxpliciteerd.

Enkele algemene (SMR)-patidntenkenmerken
Bij de analyse van de diagnosegegevens van 60 SMR-ziekenhuizen
werd reeds een voorbehoud gemaakt (zie appendix VII.A). Geldt
dit  ook  bij de analyse  van de andere SMR-gegevens, bijvoorbeeld
de algemene pationtenkenmerken? Deze kenmerken hebben uiter-
aard eveneens betrekking op de aard van het pationtenbestand.
Aangezien ze echter niet de keuze specialismen- of diagnose-
gegevens raken - het centrale probleem in appendix VII.A -
worden deze variabelen op deze plaats behandeld. De selectie
van de uiteindelijk in het regressiemodel op te nemen variabe-
len berust op twee overwegingen. In de eerste plaats moet het
mogelijk zijn bepaalde hypothesen omtrent deze variabelen te
toetsen. In de tweede plaats moet zoveel mogelijk vermeden
worden dat tussen de geselecteerde algemene pationtenkenmerken
belangrijke onderlinge verbanden bestaan.
Uiteindelijk zijn de volgende variabelen geselecteerd: het
percentage 65 jaar en ouder, de operatie-spreidingsindex, de
klinische opnamedruk, het percentage spoedopnamen, het percen-
tage overleden pationten, de verwachte verpleegduur, de (wer-
kelijke-verwachte) verpleegduur.
Als leeftijdsvariabele is het percentage 65 jaar en ouder ge-
bruikt. Verwacht werd dat een hoger percentage de kosten per
opname ook bij gelijkblijvende verpleegduur zou doen toenemen.
Bij de operatie-spreidingsindex is de verwachting eveneens dat
bij een hogere index de kosten per opname zullen toenemen,
omdat het aantal zeldzamer voorkomende operaties groter is.
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Een indicatie voor de druk vanuit de bevolking tot opname kan
gevonden worden in de voor de SMR berekende klinische opname-
druk en het percentage spoedopnamen. Naarmate de klinische op-
namedruk een hogere waarde krijgt en men minder snel geneigd
zal zijn tot hospitalisatie zouden de kosten per opname kunnen
toenemen (zie ook paragraaf IV.2.2 en V.5). Ook een hoger per-
centage spoedopnamen zou de kosten per opname kunnen verhogen.
Het percentage overleden pationten kan in relatie staan met de
ernst en zwaarte van het pationtenbestand in die zin, dat een
hoger percentage op 'ernstiger' ziektegevallen zou kunnen dui-
den, hetgeen een kostenverhoging zou kunnen betekenen.

Een interessante variabele lijkt de door de SMR berekende ver-
wachte verpleegduur. Soms wordt verondersteld dat de verwachte
verpleegduur een redelijke typering kan geven van de zieken-
huisfunctie. Naar verwachting zullen bij een hogere verwachte
verpleegduur de kosten per opname toenemen. Het gebruik van de
verwachte verpleegduur geeft de mogelijkheid nog een stapje
verder te gaan. Het is tot dusver onmogelijk gebleken een ex-
pliciete efficiencymaatstaf te ontwikkelen. We kunnen nu be-
kijken of hiertoe een aanzet kan worden gegeven door gebruik
te  maken  van de verwachte verpleegduur. De werkeli jke verpleeg-
duur kan men namelijk als volgt schrijven: werkelijke ver-
pleegduur = verwachte verpleegduur + (werkelijke-verwachte)
verpleegduur. Het verschil tussen de werkelijke en verwachte
verpleegduur zou in beginsel een indicatie omtrent de effi-
ciency kunnen zijn. De kostenconsequenties hiervan kunnen dan
in het regressiemodel worden geschat. Men mag verwachten dat
de kosten per opname hoger zijn naarmate de werkelijke ver-
pleegduur meer boven de verwachte verpleegduur ligt.

Ten aanzien van een verklaring van de kosten per opname
blijken van de algemene pationtenkenmerken de volgende het
verkeerde teken te hebben: de operatie-spreidingsindex, de
klinische opnamedruk, het percentage spoedopnamen en het per-
centage overleden pationten (zie tabel VII.C.2) .  Van de laatst-
genoemde variabelen blijkt alleen de schatting van de invloed
van het percentage spoedopnamen significant. Overigens blijkt
deze variabele tegen onze verwachting in ook een significante
invloed te hebben in de overige niet getoonde modellen. Ten
aanzien van de definitie van de spoedopname zijn in paragraaf
III.4.2 enkele relativerende opmerkingen geplaatst. Men spreekt
wel van een spoedopname als de dag van opname samenvalt met de
dag van aanvraag. De indruk bestaat  dat niet alleen de medische
noodzaak maar ook de beschikbare ruimte in het ziekenhuis
hierop enige invloed kan uitoefenen. Ook is het niet geheel
uitgesloten dat een hoog percentage spoedpationten te maken
heeft met een minder kritische selectie van de pationten. Een
en ander zou een mogelijke verklaring voor het gevonden resul-
taat kunnen zijn. Het is overigens ook nog mogelijk dat hier
de aanwezige correlatie tussen het percentage spoedpationten
en de verwachte verpleegduur een rol speelt.

Als geheel genomen zijn de geschatte invloeden van de alge-
mene pationtenkenmerken van geringer importantie dan werd ver-
wacht. Vooral omdat een aantal coofficienten  niet het verwachte
teken hebben, dienen de gevonden resultaten met de nodige re-
serve te worden geInterpreteerd. In dit verband is het nuttig
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nog een enkele opmerking te maken over de verwachte verpleeg-
duur. Zowel deze verwachte verpleegduur alsook de variabele
(werkelijke-verwachte) verpleegduur blijken een duidelijke in-
vloed op de kosten te hebben. Er blijven echter bezwaren kle-
ven aan het gebruik van deze twee variabelen.

In onze vooranalyse hebben we al gezien dat de verwachte
verpleegduur sterk verband houdt met de mate waarin het spe-
cialisme KNO in een ziekenhuis wordt beoefend. Niet alleen de
werkelijke verpleegduur, maar ook de verwachte verpleegduur
zouden we hiervoor moeten corrigeren. Een tweede probleem
vloeit voort uit het feit dat bij de berekening van de ver-
wachte verpleegduur  de  SMR de landeli jke patronen  van het voor-
afgaande jaar hanteert. Dit impliceert dat bij een in de tijd
gezien dalende tendens van de verpleegduur, de werkelijke ver-
pleegduur in het algemeen lager zal zijn dan de verwachte ver-
pleegduur. Een correctie die overigens in een tijdreeksenstu-

die meer noodzakelijk is dan in een dwarsdoorsnede-onderzoek,
is hiervoor niet eenvoudig te maken. Deze is namelijk eerst
mogelijk als men de beschikking heeft over het volledige
grondmateriaal van de SMR. Het zou betekenen dat pas nadat
alle pationtengegevens van de bij de SMR deelnemende zieken-
huizen zijn binnengekomen de verschillende indices, waaronder
de verwachte verpleegduur, berekend kunnen worden. Wellicht
loont het toch de moeite dit een keer te proberen.
Een andere mogelijkheid zou zijn een nieuwe variabele te con-
strueren die weliswaar enige gelijkenis vertoont met de door
de SMR berekende verwachte verpleegduur, maar voor het overige
veel globaler van aard is. Het is mogelijk om voor elk zieken-
huis een verpleegduur te berekenen die men zou verwachten ge-
zien de specialismenverdeling van dat ziekenhuis enerzijds en
de landelijke verpleegduur per specialisme van het betreffende
jaar anderzijds. In de aldus berekende 'verwachte' verpleeg-duur zou men ook een correctie voor het percentage KNO-pation-
ten kunnen maken. Tegenover het nadeel dat deze verwachte ver-

pleegduur veel informatie mist die wel in de door de SMR bere-
kende verwachte verpleegduur is opgenomen, staat het voordeel
dat deze achteraf eenvoudig te berekenen is. Dit vraagstuk
wordt hier niet verder uitgewerkt.
Van veel groter belang blijft echter dat van meer SMR-zieken-
huizen gegevens beschikbaar komen en dat nog meer ziekenhuizen
zich bij de SMR aansluiten omdat dan pas de uiteindelijke be-
tekenis van deze gegevens voor de kostenstudies vastgesteld
kan worden. Het lijkt niet uitgesloten dat een analyse van het
grondmateriaal van de SMR het mogelijk maakt globale indicato-
ren te ontwikkelen welke in dergelijke studies van nut kunnen
zijn. In dit verband valt eveneens te denken aan een verdere
uitbouw van de berekende SMR-spreidingsindices, waarbij meer-
dere  factoren  dan tot dusver  in de berekening kunnen worden be-
trokken. Echte efficiency-indicatoren kunnen deze nog niet ge-

noemd worden, daar een diepgaand onderzoek naar de efficiency
van pationtenonderzoek en behandeling hiervoor vereist is.
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APPENDIX VII.D Residuenonderzoek

Componenten despecialisatiegraad
Om na te gaan of een integratie van de specialisatie in de in-
wendige geneeskunde en van de specialisatie in de chirurgie in
66n variabele (despecialisatiegraad) tot informatieverlies leidt,
zijn grafieken getekend van het percentage basis-inwendige ge-
neeskunde  en het percentage basis-chirugie tegen de residuen van
het model van de kosten per opname (fig.VII.D.1 en VII.D.2).
Deze twee figuren laten een goed gespreid beeld van de residuen
zien en tonen aan dat, wanneer de 2 componenten afzonderlijk
in de kostenmodellen zouden worden opgenomen, de verklarings-
kracht niet significant zou toenemen, terwijl bovendien proble-
men zouden kunnen ontstaan vanwege de multicollineariteit. Der-
gelijke grafieken zijn ook gemaakt voor de kosten per verpleeg-
dag, de totale kosten en de personeelsbezetting per 100 bedden.
Deze leiden tot dezelfde conclusie.

Vergelijking kostenstructuur van ziekenhuizen m&t
respectievelijk zonder opleiding
In onze analyse is er van uitgegaan dat de structuur van de
ziekenhuizen mot en zonder opleidingsfunctie dezelfde is (ho-
mogeniteitsveronderstelling). Ook de juistheid van deze ver-
onderstelling kan onderzocht worden door de residuen te be-
studeren. Afhankelijk van de aanwezigheid van een opleidings-
functie kunnen de ziekenhuizen  in 2 groepen worden verdeeld.  We
zullen ons hierbij beperken tot de specialistenopleiding omdat
de andere opleidingsfuncties niet of minder relevant ten aan-
zien van de kosten en de personeelsbezetting zijn. Een aantal
grafieken is getekend van de residuen tegen het aantal bedden,
de despecialisatiegraad en de faciliteitenindex, afzonderlijk
voor de ziekenhuizen m6t respectievelijk zonder opleiding. Uit
de grafieken met betrekking tot de kosten per opname (figuur
VII.D.4 t/m VII.D.7) blijkt, dat de residuen van de 2 groepen
van ziekenhuizen ongeveer gelijk gespreid zijn; geen van beide
groepen van ziekenhuizen wordt kennelijk op een bepaald aspect
systematisch onder- of overschat. Dit duidt erop dat ten aan-
zien van de kosten per opname de ziekenhuizen m&t respectieve-
lijk zonder opleiding als &6n homogene groep kunnen worden be-
schouwd ten aanzien van aspecten als beddenomvang, despeciali-
satiegraad en faciliteiten. Ook voor de andere te verklaren
variabelen zijn dergelijke grafieken gemaakt, waaruit dezelfde
conclusie kan worden getrokken. Er zijn derhalve geen aanwij-
zingen dat een andere modelspecificatie moet worden gekozen op
het punt van de opleidingen. Evenmin zijn er aanwijzingen dat
het aantal specialismen waarvoor men opleidt, in de regressie-
vergelijking moet worden betrokken (zie figuur VII.D.3).

Vergeli jkingoverheids- enparticuliere ziekenhuizen
Steeds is aangenomen dat de beheervorm van het ziekenhuis met
behulp van een dummyvariabele voldoende getypeerd kan worden.
Om de juistheid van deze handelwi jze te onderzoeken is een aantal
(hier niet weergegeven) grafieken getekend waarbij steeds de
residuen worden afgezet tegen een bepaalde verklarende varia-
bele, zoals het aantal bedden, de despecialisatiegraad en de
faciliteitenindex. Dit is gedaan voor de overheids- en parti-
culiere ziekenhuizen afzonderlijk. Hierin werd geen aanleiding
gevonden de modellen aan te passen.
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VII

De procedure van Feldstein (1967, blz. 28-29) om de variantie
van de storingsterm ook als variantie van de waargenomen
kosten van &6n bepaald ziekenhuis te beschouwen, zou betekenen
dat de waarde van de 'costliness index' voornamelijk als een
toevalstreffer wordt beschouwd.

VIII

In de schaalanalyse-theorie van Mokken ontbreekt een toets op
66n-dimensionaliteit tegen de alternatieve van meer-dimensio-
naliteit.

IX

Dat een 600-bedsziekenhuis het duurst is geldt alleen wanneer
men de in het ziekenhuis aanwezige faciliteiten buiten be-
schouwing laat, hetgeen van weinig werkelijkheidszin zou
getuigen.
Aan de bouw van algemene ziekenhuizen groter dan 700 8 800
bedden zijn bij het onderzochte functiepakket geen economische
voordelen verbonden (dit proefschrift)

X

Bij het treffen van kostenmaatregelen zou, gezien de constante
kostenstructuur, het totale kostenbegrip op de voorgrond dienen
te staan (dit proefschrift).

XI

De ziekenhuiskosten verbonden aan het opleiden van medisch
specialisten kunnen voor de algemene ziekenhuizen in 1971 op
grond van ons onderzoek op bijna f 95 miljoen geraamd worden.
In deze kosten zijn de salarissen van de assistenten niet
begrepen (dit proefschrift).

XII

De stelling dat de ziekenhuisoutput ook in beginsel niet in
termen van gezondheid van de pati6nt behoeft te worden uitge-
drukt, zoals ook de output van een schoonheidssalon niet in
termen van schoonheid wordt beschouwd (Mann and Yet, 1968),
is onjuist.

Stellingen behorende bij het proefschrift van J.H. van Aert,
Ziekenhuiskoaten in econometriseh perspectief.



STELLINGEN

I

Een eventuele financiering van de gezondheidszorg uit de
algemene middelen kan niet los gezien worden van de finan-
ciering van de gehele collectieve sector. Gezien de grote
bedragen die ermee gemoeid zijn, moet hieraan een grondig
kwantitatief onderzoek ten grondslag liggen, waarbij de
invloed op de structuur van loon- en inkomstenbelasting en
de consequenties voor de inkomensverdeling moeten worden
bekeken.

II

De huidige ontwikkeling van de economische wetenschap met
betrekking tot de gezondheidszorg vraagt om een wetenschaps-
beleid dat meer gericht is op een stimulering van het contact
tussen theorie en praktijk. Het credren van een centraal
informatie- en ontmoetingspunt voor beleidsfiguren en weten-
schappelijke onderzoekers van economische en sociale vraag-
stukken op dit terrein is daarvoor dringend gewenst.

III

De in het Wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg neerge-
legde regionalisatie van de planning van de intra- en extra-
murale gezondheidszorg geeft onvoldoende waarborgen voor een
noodzakelijke interregionale c.q. interprovinciale co6rdinatie
enerzijds, en een bovenregionale planning anderzijds. Dit is
des te merkwaardiger omdat de Structuurnota Gezondheidszorg
1974 verwijst naar landen waar hidrarchisch gestructureerde
planningssystemen bestaan.

IV

De huidige plannen tot stroomlijning van de landelijke advies-
lichamen voor de volksgezondheid (zie Structuurnota Gezond-
heidszorg 1974 en Wetsontwerp voorzieningen gezondheidszorg)
bieden onvoldoende garanties voor de totstandkoming van
planningsvoorstellen waarin de economische consequenties
ervan mede zijn verdisconteerd.

V

Er is thans geen reden om de minimumcapaciteit van een aca-
demisch ziekenhuis hoger te stellen dan 800 bedden. Bij een
voldoende groot primair en secundair verzorgingsgebied ligt
de wenselijke omvang echter hoger.

VI

voor de opvatting dat bij de ziekenhuisplanning ook de urba-
nisatiegraad van het betrokken gebied een bepalende factor
moet zijn, is tot op heden geen overtuigend bewijs geleverd.
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