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1. Inleiding

Doelstelling van het onderzoek "kosten-verbijzondering naar homogene
patiëntengroepen" is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop patiënten
met min of ineer dezelfde aandoeningen een beroep doen op de ziekenhuisvoorzie-
ningen, uitgedrukt in aantallen en typen diagnostische en therapeutische ver-
ríchtingen, operatieve ingrepen en verpleging. Het belang van dit type onder-
zoek naar de verrichtingen- en kostenprofielen van homogene patiëntengroepen
wordt door Groot (1978) als volgt verwoord: "De kosten-evaluatie op het geag-
gregeerde niveau (van patiëntengroepen) laat dan ook het individuele geval met
al zijn afwijkingen onverlet. Afwijkingen in het individuele geval zijn gezien
de kostenstructuur (van het ziekenhuis) van weinig belang en behoeven dan ook
niet de kosten-evaluatie op het meer geaggregeerde niveau te ontkrachten.

Zo zal de dialoog tussen econoom en medicus al spoedig uitmonden in
het bezien van meer structurele elementen, waarbij echter de materie voor bei-
den herkenbaar blijft. Voor de medicus omdat het startpunt gevonden wordt in
de arts~patiënt-relatie, voor de econoom omdat zii tPnslntte ingnaPlt ~p de
kosten-evaluatie die gaat inspelen op de elementen van infrastructureel karak-
ter.

In deze dialoog ligt de grondslag voor de synthese tussen de indivi-
duele context waarin de arts zich beweegt en de meer geaggregeerde context
waarin voor de econoom de kostenproblematiek eerst relevant wordt. Aldus zal
een poging tot synthese vanuit de patiëntenzorg kunnen uitgroeien tot een wer-
kelijke synthese tussen economie en gezondheidszorg".

In dit rapport zal achtereenvolgens worden beschreven:
- wat onder homogene patiëntengroepen wordt verstaan en hoe men in het verleden

getracht heeft deze te definiëren;
- welke methode ten grondslag ligt aan de door Fetter c.s. ontwikkelde patiën-

tenclassificatie;
- hoe het Amerikaanse 'Diagnosis Related Groups' classificasysteem in Nederland

gehanteerd kan worden m.b.v. de SMR-gegevens;
- in hoeverre de Amerikaanse DRG's geschikt zijn om, zonder aanpassingen aan

de Nederlandse situatie, gehanteerd te worden.



2. Homogene patiëntengroepen

Het is eenieder duidelijk dat de gemiddelde kosten per opname of per
verpleegdag van het ene ziekenhuis niet zonder meer kunnen worden vergeleken
met die van een ander. Omdat het ziekenhuis immers een multi-product firml) is,
zal men bij de verklaring van kostenverschillen veelal terugvallen op de com-
plexere aard van het patiëntenbestand. Derhalve is er reden om te trachten het
begrip complexiteit van een patiëntenpopulatie nader te omschrijven.

Daarbij kan men uitgaan van de "moeilijkheidsgraad van de behande-
ling" hetgeen betrekking heeft op de problemen die een bepaalde aandoening
voor de arts met zich meebrengt, zoals problemen die worden veroorzaakt door
het ontbreken van duidelijke symptomen, door het nodig zijn van technisch moei-
lijke en hoogstaande ingrepen en verrichtingen of door het nodig zijn van 'in-
tensive care'. Een andere omschrijving geeft het begrip "middelenverbruik" dat
duidt op aantal en typen van de diagnostische en therapeutische verrichtingen,
operatieve ingrepen en de verpleegkundige zorg waarvan tijdens de behandeling
van een bepaalde patiënt gebruik gemaakt wordt.

Beide begrippen komen we tegen als we zoeken naar een patiënten-clas-
sificatie-systeem met de volgende eigenschappen (Fetter c.s., 1981):
1. The scheme must be interpretable medically, with subclasses of patients

from homogeneous diagnostic categories. That is, patient groups are expected
to evoke a set of clinical responses which result in a similar pattern of
resource use. When a patient class is described to a physician he~she should
be able to understand these patients and be able to identify a specific
patient management process for them.

2. Classes of patients should be defined on variables normally collected and
common available on hospital-abstracts.

3. There must be a manageable number of groups that are mutually exclusive and
exhaustive.

4. Each group must have a statistically stable distribution of length of stay
and cost.

5. Since one of the major uses of the DRG's would be as a basis for comparative
analysis at an individual hospital level, it was desirable to have the ex-
pected number of patients in a DRG to be of sufficient size. Exceptions to
this rule were in the case of infrequent classes of patients who required
highly specialized resources or are treated in particular types of hospitals.

1) Naast de reeds heterogeen samengestelde patiëntenzorg kan ook nog sprake
zijn van een opleidings- en research-functie.



Clinical judqement was used to select these infrequent DRG's (i.e. heart

transplant, kidney transplant).
6. The entire range of patients seen in an inpatient setting must be accounted

for in the patient-classification-scheme.

Homogene patiëntengroepen moeten dus én economisch én medisch homogeen zijn.

Het is deze tweeledige homogeniteit waar het veel patiëntenclassificatie-sys-

temen aan ontbreekt:
- vaak onderscheidt men patiëntengroepen naar meer of minder gedetailleerde

diagnose-groepen, bijv. de 54 SMR hoofddiagnose-groepen (zie appendix 3). A1

zal een verregaande detaillering de medische homogeniteit ten goede komen,

men gaat zo voorbij aan de invloed die andere patiënten kenmerken dan de di-

agnose op de behandeling en derhalve de medische en economische homogeniteit

hebben.
- Men ziet derhalve ook, dat elke diagnose-groep in twee of ineer leeftijdsca-

tegorieën gesplitst wordt en deze categorieën weer verder in groepen worden

gesplitst die wel of niet geopereerd zijn (Dowling, 1971). Een nadeel van de-

ze aanpak is, dat het aantal te onderscheiden subgroepen erg groot wordt,

terwijl het dikwijls maar de vraag is of de homogeniteit van elke diagnose-

groep bij die opsplitsing gebaat is.
Een ander voorbeeld van deze aanpak is de wijze waarop de SMR de verwachte

verpleegduren berekent (zie appendix 1). Omdat de SMR de groepen echter al-

leen onderscheidt t.b.v. de berekening van de verwachtingscijfers en niet als

afzonderlijke groepen presenteert ontstaat een onoverzichtelijk geheel.

- Fetter c.s. (1980) ontwikkelden een patiëntenclassificatiemethode, die voor

elke hoofddiagnose-groep dat kenmerk bepaalde dat de verpleegduur het meest

beinvloedde. Op deze wijze werd voor elke hoofddiagnose-groep afzonderlijk

een opsplitsing bepaald die resulteerde in een hanteerbaar aantal DRG's met

"homogene verpleegduur". Dit leidde ertoe dat in één groep zowel niet-geope-

reerde patiënten als patiënten met (geheel verschillende) operatieve ingre-

pen konden thuishoren. Teneinde deze kritiek te ondervangen, is dit classi-

ficatie-systeem herzien (Fetter c.s., 1981). Dit herziene classificatie-sys-

teem wordt in dit rapport geanalyseerd.



3. Classificatieproces

3.1. Medische inbreng

Het DRG classificatiesysteem ís niet alleen opgesteld om de complexi-

teit van een patiëntenpopulatie te kunnen aangeven maar ook om bruikbaar te

zijn in het kader van het ziekenhuismanagement.
Omdat in een ziekenhuis een groot gedeelte van het middelenverbruik door

de specialisten geinitieerd wordt, zou zo'n classificatiesysteem de basis voor

een synthese tussen management en medici kunnen vormen. Teneinde dit te berei-

ken zijn door de onderzoekers van 'Yale University' specialisten betrokken bij

het vaststellen van de DRG-definities: de medische interpreteerbaarheid van de

DRG's staat hoog in het vaandel.

Deze betrokkenheid van specialisten bij het classificatieproces leidde

tot de volgende resultaten.
- Doelstelling is het verkrijgen van medisch en economisch zinvolle DRG's. Zo'n

DRG systeem zal dus aan moeten sluiten op de medische zorg zoals die in het

ziekenhuis verstrekt wordt. Die zorg is georganiseerd rond de specialismes
die op hun beurt georganiseerd zijn rond één of ineerdere orgaanstelsels.
Wil het DRG-classificatiesysteem aansluiten op de medische praktijk, dan zal
het dus zijn uitgangspunten moeten vinden in de specialismen en de daarmee

samenhangende orgaanstelsels.
Het ICD-9-CM codesysteem,l) dat ten grondslag ligt aan de door de SMR

gehanteerde 'classificatie van ziekten', is georganiseerd rond de oorzaken
der ziekten. Zo wordt bijvoorbeeld een hoofdstuk nieuwvormingen onderscheiden.
Bij die nieuwvormingen zijn echter vele specialismen en orgaanstelsels betrok-
ken; bijv. neoplasmata van maag, lever, larynx, longen, huid, mamma, uterus,
prostaat, blaas en oog. Deze hoofdstukken uit de SMR-classificatie of de 54

SMR-hoofddiagnosegroepen zijn derhalve geen goed uitgangspunt voor een op de

medische praktijk aansluitend classificatiesysteem.
Derhalve zijn aan de Yale-universiteit Major Diagnostic Categories ge-

definieerd, die naar specialisme en orgaanstelsel zijn georganiseerd en niet
etiologisch.Elke betrokken specialist stelde daartoe afzonderlijk zijn MDC
definities vast. Door middel van Delphi-technieken werd overeenstemming be-
reikt over de uiteindelijke indeling van elk der diagnoses in ëén van de 23

1) Internationaal Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modifi-
cation.



MDC's. Voor een overzicht van deze MDC's en de samenhang met de ICD-9-CM code

zij verwezen naar Appendix 3.

- De betrokken specialisten vonden het zinvol om bij het definiëren van de DRG's

in eerste instantie in (bijna) iedere MDC onderscheid te maken in patiënten

die wel en patiënten die niet geopereerd zijn.

Dat medisch en economisch gezien grote verschillen bestaan zal duide-

lijk zijn. Bezwaar van deze aanpak is echter dat één van de kostencomponenten

van de behandeling, de operatie, tevens grondslag is voor de DRG-definíties.

Op deze manier is het DRG-classificatiesysteem tautologisch van aard. De on-

derzoekers van Yale University hebben getracht dit te voorkomen door na te

gaan of het al dan niet geopereerd zijn en het type operatie samenhing met

een van de andere, beschikbare patiëntengegevens; m.a.w. of de operatie voor-

speld kon worden op basis van diagnose, nevendiagnoses, leeftijd of combina-

ties daarvan. Deze samenhang bleek evenwel niet aanwezig zodat (voorlopig?)

gekozen is voor het betrekken van de operatieve ingreep in het classificatie-

proces; wellicht dat in een later stadium, als andere gegevens beschikbaar ko-

men, deze tautologie vermeden kan worden.

- In een eerdere versie van het DRG-classificatiesysteem was in een aantal ge-

vallen het al dan niet aanwezig zijn van nevendiagnoses aanleiding om een op-

splitsing in twee DRG's door te voeren. Om welke nevendiagnoses het daarbij

ging was niet van belang. Het team van specialisten heeft voorgesteld om daar

verandering in aan te brengen door aan te geven welke nevendiagnoses tot een

andere behandeling aanleiding kunnen geven. Daartoe hebben zij van alle diag-

noses aangegeven of zij die wel of niet als 'substantial complication or com-

orbidity'1) beschouwen. Als 'substantial' werden daarbij die nevendiagnoses

aangemerkt die de verpleegduur bij minstens driekwart van de patiënten met

minstens één dag zouden verlengen.

Ook deze lijst van nevendiagnoses is door het team specialisten d.m.v.

Delphi-technieken vastgesteld. ,
- De ICD-9-CM operatíe-codes betreffen niet alleen operatieve ingrepen maar ook

een aantal therapeutische en kleinere diagnostische ingrepen die niet in de

Operatie Kamer zijn verricht. Teneinde op een juiste wijze met de informatie

1) Een "complication" is een aandoening, anders dan de hoofddiagnose, die zich
pas voordoet nadat de hoofdaandoening zich reeds heeft vooraedaan, meestal
pas na opname in het ziekenhuis. Een "comorbidity" betreft een bijkomende
aandoening, waarvan men reeds voor opname in het ziekenhuis op de hoogte was.



die in de operatiecode is vastgelegd om te springen is het van belang onder-

scheid te maken in ingrepen die normaliter op de OK geschieden en andere in-
grepen (die bijvoorbeeld op de verpleegafdeling of in de verloskamer geschie-

den). Ook hier is voor elke operatie-code afzonderlijk vastgesteld of zij al

dan niet in de OK verricht wordt.
Omdat het al dan niet geopereerd zijn blijkens voorgaande ook van in-

vloed is op de initiële splitsing van elke MDC in een operatief en niet-ope-
ratief deel, heeft deze vaststelling van "al dan niet OK-ingreep" belangrijke
oonsequenties. In tabel 3.1 wordt aangegeven hoe voor elk van de SMR hoofd-

operatiegroepen de verdeling van patiënten over het OK en niet-OK gedeelte is.

Bij de interpretatie van die tabel zijn de volgende opmerkingen van belang:
- een patiënt kan op basis van hoofdingreep eventueel "niet-OK" zijn, als een
neveningreep "OK" aanduidt, wordt hij alsnog bij "OK" ingedeeld;

- voorbeelden van "niet-OK" ingrepen uit de SMR operatiegroepen 6, 16, 25,
26, 31 en 34 zijn hechten van het uitwendige oor, excisie van tandvlees en
wortelresectie, cystotomie, vasectomie, alle kunstverlossingen en aspiratie

of drainage van huid of subcutis;
- voorbeelden van "OK"-ingrepen uit de SMR groepen 35, 38 en 40 zijn biop-

sieën van ooglid, peritoneum, penis, ovarium en bot, laparoscopie en cul-
doscopie, en onderzoek onder narcose.

- Als een patiënt meerdere OK-ingrepen heeft ondergaan die alle betrekking heb-
ben op de hoofddiagnose,l) dan gaat een indeling in DRG's op basis van de als
eerste gecodeerde hoofdoperatie voorbij aan de andere ingrepen. Als dit ech-

ter een of ineer zwaardere ingrepen betreft, zullen zij de behandeling meer
beinvloeden dan de hoofdoperatie. Derhalve wordt bij de indeling in DRG's
voorbij gegaan aan de volgorde waarin de ingrepen staan gecodeerd maar wordt
uitgegaan van een hierarchie in de operatiegroepen: van de operatiegroepen die
betrekking hebben op de OK-ingrepen van de patiënt is de operatiegroep die het
hooqst in de hierarchie staat bepalend voor de DRG-indeling.

1) Als een patiënt voor een dijbeenfractuur is opgenomen en zich ook laat ste-
riliseren wordt daar natuurlijk geen aparte DRG voor onderscheiden. Alleen
operaties m.b.t. het bewegingsstelsel spelen in deze MDC een rol.



Tabel 3.1. SMR operatiegroepen vs. OK-ingrepen.

Aantallen patiënten OK-
ingreep

niet OK-
ingreep

Totaal

SMR operatiegroepen
1. Centraal zenuwstelsel 472 472
2. Perifeer zenuwstelsel 212 212
3. Schildklier 102 102
4. Overige endocriene klieren 30 30
5. Oog 776 1 777
6. Oor 422 68 490
7. Neus en bijholten 466 52 518
8. Tonsillen en adenoid 1933 1933
9. Overige operaties bovenste luchtwegen 81 I 81

10. Lagere luchtwegen 146 37 183
11. Hart en thoracale vaten 130 130
12. Varices 190 190
13. Overige vaatoperaties 381 381
14. Bloed en lymfestelsel 55 55
15. Mamma 602 41 643
16. Mond 47 41 ~ 88i
17. Maag en slokdarm 201 1 I 202
18. Dunne en dikke darm 224 ! 224
19. Appendix 459 ~ 459
20. Rectum en anus 291 15 f 306
21. Lever en pancreas 7 1 8
22. Galblaas 438 438
23. Buikwand en peritoneum 176 176
24. Hernia-operaties 587 587
25. Nier en urinewegen 463 26 489
26. Mannelijke genitaliën 573 83 656
27. Uterus exstírpatie 461 461
28. Curettage 597 597
29. Overige operaties vrouwelijke genitaliën 869 1 870
30. Sectio caesarea 163 163
31. Overige kunstverlossingen 2 253 255
32. Overige verloskundige operaties 311 311 622
33. Operaties van bot- en spíerstelsel 3245 4 3249
34. Huidoperaties 655 405 1060

Subtotaal 15767 1340 17107

SMR groepen overige ingrepen
35. Biopsieën 299 822 1121
36. Verrichtingen bot- en spierstelsel 7 193 200
37. Overige verrichtíngen 168 1562 1730
38. Endoscopieën 602 702 1304
39. Radiografie 1 1035 1036
40. Stralingstherapie, functiebepalingen, 17 2112 2129

overige niet-operatieve verrichtingen
Subtotaal 1094 6426 7520

geen ingrepen - 9607 9607

Totaal 16861 17373 34234



3.2. Statistische methode

Als we na willen gaan of het uit economisch oogpunt bezien zinvol is

om een patiëntengroep op te splitsen in twee of ineer subgroepen, d.w.z. in sub-

groepen met éen verschillend verrichtingenprofiel, en zo ja op basis van welk

criterium die opsplitsing gemaakt moet worden, kan gebruik gemaakt worden van

de Automatic Interaction Detector (Sonquist en Morgan, 1963), in Nederland ge-

introduceerd als contrastgroepenanalyse (Seegers en Stouthard, 1964). In het

kort komt deze methode op het volgende neer.

Als men van een patiënt enkel weet dat hij thuishoort in een groep met

gemiddelde verpleegduur y dan kan men als beste voorspelling van de verpleegduur

van die patiënt slechts y verpleegdagen geven.l) Als de werkelijke verpleegduur

van die patiënt y. is, is de voorspelfout dus y, - y. Voor alle n patiënten uit
1 1

die groep geldt, dat de som van de gekwadrateerde voorspelfouten gelijk is aan

n
(1) Total Sum of Squares - E(yi - y)2

i-1

Als men daarentegen weet in welke van twee subgroepen van deze patiëntengroep

een patiënt thuishoort en als men de gemiddelde verpleegduur van beide subgroe-

pen, yl en y2, kent, kan men als voorspelling van de verpleegduur het betref-

fende groepsgemiddelde hanteren. De som van de gekwadrateerde voorspelfouten

in subgroep k(Sk) is dan: ~

(2) Within Sum of Squaresk - E (yi - yk)2, k- 1,2
iESk

1) Eigenlijk zou i.p.v. de verpleegduur de kosten van behandeling als te ver-
klaren variabele moeten worden opgenomen. Binnen een MDC zijn verpleegduur
en kosten echter sterk gecorreleerd zodat uitgaan van verpleegduur geen gro-
te verschillen in DRG definities za.l opleveren.

Nadat in de V.S. op basis van verpleegduurcijfers DRG's waren gedefi-
nieerd is ter controle in een andere (kleinere) database het classificatie-
proces herhaald op basis van kostencijfers. Dit leidde tot het extra onder-
scheiden van een twintigtal DRG's zodat de meeste DRG definities onaangetast
bleven. Dit is overigens niet verwonderlijk omdat naast statistische overwe-
gingen medische overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de
DRG definities.



Vgl. (1) is te herschrijven tot:

(3)
n

TSS - E yi - ny2
i-1

Vgl. (2 ) tot:

2 -2
(4) WSSk - E yi - nk yk, k- 1,2

iESk

Voor alle patiënten uit de hoofdgroep leidt dit tot de volgende som van gekwa-
drateerde voorspelfouten:

(5) Total Within Sum of Squares -

- WSS1 f WSS2

n L -L -l
- E yi - niyi - n2y2

i-1

Het onderscheid in twee subgroepen leidt aldus tot een reductie in de kwadraten-
som ter grootte van

(6) Between Sum of Squares -

- TSS - TWSS

-2 -2 -2- niyi - n2y2 - ny

Er zijn twee soorten variabelen waarmee we een groep kunnen opsplitsen in twee
subgroepen: geordende en ongeordende. Geordende variabelen zijn variabelen wier
waarden een natuurlijke ordening bezitten (bijv. leeftijd). Ongeordende varia-
belen kennen deze ordening niet (bijv. diagnose en operatie). Het is echter mo-
gelijk de waarden van deze variabelen te rangschikken naar opklimmende waarde
van de te verklaren variabelen (hier de verpleegduur). De statistische methode
nu bepaalt voor elk patiënten-kenmerk waar in deze natuurlijke of opgelegde or-
dening de scheiding in twee subgroepen S1 en S2 getrokken kan worden opdat BSS
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maximaal is.l)

Als men zo voor diagnose of OK-ingreep de statistisch optimale subgroe-

pen S1 en S2 bepaald heeft, kan dit een indicatie zijn voor de subgroepen die

men op basis van dit kenmerk kan vormen. Het betreft slechts een indicatie om-

dat men niet alleen economisch-homogene subgroepen wil verkrijgen (d.i. een zo

groot mogelijk contrast, c.q. verschil in gemiddelde verpleegduur voor de twee

subgroepen), maar ook medisch-homogene subgroepen. Het is deze 'clinical co-

herence' die bijvoorbeeld aanleiding kan geven tot het overhevelen van bepaalde

diagnoses van S1 naar S2 en omgekeerd. Aldus verkrijgt men op interactieve wij-

ze, in samenspel tussen statistiek en medisch inzicht, niet zozeer statistisch

optimale maar medische optimale subgroepen. De medische inbreng blijft dus niet

beperkt tot de in de voorgaande paragraaf beschreven zaken. .

Bij het opzetten van het DRG classificatiesysteem heeft men ten behoe-

ve van de medische interpreteerbaarheid gekozen voor een eerste opsplitsing van

elke MDC op basis van hoofddiagnose- en operatiegegevens. Pas daarna wordt na-

gegaan of ook andere patiéntengegevens, zoals nevendiagnoses en leeftijd, aan

bod kunnen komen ter opsplitsing van de reeds gevormde subgroepen. Daarbij se-

lecteert men allereerst die patiënten-kenmerken waarvoor de optimale BSS een

kritische waarde overtreft.2) Als deze selectie a,een kenmerken bevat, is er geen

statistische grondslag voor verdere opsplitsing aanwezig (wellicht is er wel

een medische grondslag die een bepaalde opsplitsing 'dwingend' voorschrijft).

Als deze selectie echter één of ineerdere kenmerken bevat, is het ook nu weer

een samenspel tussen statistiek en medisch inzicht dat de uiteindelijke subgroe-

pen S1 en S2 bepaalt: als er geen goede medische verklaring gegeven kan worden

voor de hoge BSS van een bepaald kenmerk, dan kan een ander kenmerk verkozen

worden ondanks de lagere verklaringskracht. Hetzelfde geldt voor de definitieve

1) Ericson heeft aangetoond dat de optimale opsplitsing in de aangebrachte or-
dening tevens de optimale opsplitsing is in de ongeordende verzameling van
waarden. Het aantal te bestuderen subgroepen S1 en S2 wordt voor een varia-
bele die m verschillende waarden kan aannemen door deze ordening echter te-
ruggebracht van 2m-1-1 tot m-1 (Ericson, 1964).

2) Dit kan een gegeven percentage van de TSS van de onderhavige (sub)groep zijn,
maar beter de TSS van de MDC waarmee men gestart is: de ínitial TSS. Zo wordt
met BSS~TSS of BSS~INITSS vaak de verklaringskracht van een bepaalde opsplit-
sing aangegeven.
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samenstelling van de twee subgroepen omdat ook nu weer overheveling van bepaal-

de waarden van de ene naar de andere subgroep mogelijk is als daar 'medische

redenen' toe zijn.

Bij de selectie van kenmerken die in aanmerking kwamen als grondslag

voor opsplitsing in subgroepen, bevonden zich vaak zowel leeftijd als de in

voorgaande paragraaf beschreven variabele 'substantial complication or comor-

bidity' (cc): zowel oudere patiënten als patiënten met 'substantial complication

or comorbidity' werden gekenmerkt door een langere verpleegduur. Voor beide ken-

merken was veelal sprake van medische interpretatiemogelijkheden. Nog betere

opsplitsingsmogelijkheden bleken evenwel aanwezig als men beide kenmerken com-

bineerde tot een nieuwe variabele "age70cc". Deze variabele nam de waarde "0"

of "1" aan al naar gelang er sprake was van "substantial complication or comor-

bidity" en~of een leeftijd van 70 jaar of ouder. Schematisch weergegeven:

age70cc

geen 'substantial complication
or comordibity' (cc(0))

0-69 jaar 70f

0

'substantial complication or
comorbidity' (cc (1 ) )

1 1

Anders geformuleerd komt deze nieuwe variabele neer op het als 'substantial

complication or comorbidity' beschouwen van een leeftijd van 70 jaar of ouder.

Omdat dit ook medisch inzichtelijk is, werd bij het DRG classificatieproces

(veelvuldig) gebruik gamaakt van dit nieuwe patiëntenkenmerk.

Zowel de keuze van het patiëntenkenmerk op basis waarvan een opsplit-

sing doorgevoerd wordt als de samenstelling van de subgroepen op basis van dat

kenmerk geschiedde dus op interactieve wijze, met een grote mate van medische

invloed.



3.3. Classificatierichtlijnen

Als men een MDC 4711 opsplitsen in een aantal DRG's aan de hand van de

indicaties die m.b.v. contrastgroepenanalyse gevonden worden heeft men meestal

de beschikking over meerdere patiëntenkenmerken die van belang zijn om verschil-

len in verpleegduur te verklaren. Bij het kiezen van het juiste kenmerk moet men

diverse zaken tegen elkaar afwegen:

- de verklaringskracht van een opsplitsing (BSS~TSS)

- het aantal te onderscheiden subgroepen. Als men bijv. de nevendiagnoses als

opsplitsingsgrondslag wil hanteren kan men door het onderscheiden van zeer

veel subgroepen altijd wel een redelijke verklaringskracht verkrijgen. Of der-

gelijke groepen echter medisch homogeen zijn is de vraag, zeker als dit cri-

terium als eerste aan bod zou komen om een MDC op te splitsen

- voor sommige patiëntenkenmerken kan de statistische indicatie niet zonder meer

overgenomen worden omdat dan geen medische optimale indeling verkregen wordt:

hoofddiagnose en OK-ingrepen behoeven wellicht enige aanpassing van de gesug-

gereerde groepen.

Teneinde enige structuur aan te brengen in het classificatieproces zijn in de

eerste fase van het DRG-project de volgende richtlijnen ontwikkeld die van nut

zijn bij het definiëren van de DRG's:

1. Afgezien van de hoofddiagnose wordt geen waarde gehecht aan de volgorde waar-

in nevendiagnoses en operatiegegevens zijn vastgelegd.

2. Voor zover mogelijk zal een MDC in eerste instantie onderscheiden worden in

een operatief en een niet-operatief deel die elk afzonderlijk verder geana-

lyseerd worden.
3. Voor zover mogelijk zal de eerste opsplitsing van het operatieve deel van een

MDC gebaseerd worden op medisch-zinvolle groepen OK-ingrepen.

4. Voor deze groepen OK-ingrepen zal een hierarchie opgesteld worden die geba-

seerd is op de gevolgen van de ingreep voor het middelenbeslag (kosten).

5. Voor zove.r mogelijk moet de opsplitsing op basis van OK-ingrepen en hoofd-

diagnose voltooid zijn alvorens andere patiëntenkenmerken aan bod komen ter

opsplitsing.
6. Voor zover mogelijk moet het niet-operatieve deel van een MDC in eerste in-

stantie opgesplitst worden in medisch-zinvolle diagnosegroepen.

7. De opsplitsingen moeten vanuít medisch oogpunt bezien zo homogeen mogelijk

zijn; d.w.z. dat men er van uit kan gaan dat patiënten uit dezelfde DRG een-

zelfde beslag leggen op de ziekenhuisvoorzieningen.
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8. Er worden slechts weinig-voorkomende DRG's onderscheiden als het om hoog-
gespecialiseerde voorzieningen gaat of als de betreffende patiënten slechts
in bepaalde ziekenhuizen worden behandeld.

9. Binnen een MDC moeten de opsplitsingen op basis van leeftijd consistent zijn:
als leeftijd in meerdere DRG's een rol speelt moet het steeds dezelfde leef-
tijdsgrenzen betreffen.

10. Ook "overleden" mag als opsplitsingscriterium gehanteerd worden.

Omdat de keuze van het patiëntenkenmerk op basis waarvan de opsplit-
sing plaatsvindt en de samenstelling van de uiteindelijke subgroepen niet alleen
op statistische overwegingen maar ook op medische overwegingen gebaseerd wordt,
is het opzetten van een DRG-classificatiesysteem onderhevig aan subjectieve in-
zichten. Door het volgen van bovengenoemde richtlijnen wordt de invloed van die
subjectieve inzichten verkleind, hetgeen de kans dat anderen tot geheel andere
DRG definities zouden komen verkleint.
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4. Make or buy

Als we ook in Nederland een DRG-classificatiesysteem willen toepassen

staan twee mogelijkheden open:
- het door Fetter c.s. ontwikkelde DRG-classificatiesysteem overnemen

- een op de Nederlandse situatie toegespitst classificatiesysteem ontwikkelen

met behulp van dezelfde methode als toegepast door Fetter c.s.

Overnemen van het Amerikaanse classificatiesysteem biedt diverse voordelen:

- het DRG-systeem kan nu reeds toegepast worden
- omdat de medische zorg aan veranderingen onderhevig is zal ook het DRG-sys-

teem periodiek herzien moeten worden. Deze 'onderhoudswerkzaamheden kunnen

nu uitbesteed' worden
- omdat de DRG-definities hetzelfde zijn, zijn verrichtingenprofielen per DRG

onderling vergelijkbaar.
Omdat de Amerikaanse gezondheidszorg anders georganiseerd is dan de Nederland-

se gezondheidszorg, met name in de eerste lijn en omdat het management in de

V.S. commerciëler van aard is, is het echter de vraag of de Amerikaanse

DRG's ook in Nederland tot medisch- en economisch-homogene patiëntengroepen

leiden. We kunnen daarbij drie situaties onderscheiden
- waar in Amerika geen aanleiding meer aanwezig was om een DRG verder op te

splitsen kan in Nederland wellicht wel aanleiding gevonden worden om op ba-
sis van een der patiëntenkenmerken tot een verdere opsplitsing te komen

- wellicht is een in Amerika doorgevoerde opsplítsing in meerdere DRG's hier

overbodig, bijvoorbeeld omdat een leeftijd van jonger of ouder dan 70 jaar

hier nauwelijks van invloed is op de behandeling

- op de Nederlandse situatie gebaseerde DRG's zijn geheel anders van aard dan

de Amerikaanse zodat de DRG definities in beide landen dwars door elkaar heen

lopen.
Of de twee eerstgenoemde situaties zich voordoen kan onderzocht worden door het

Amerikaanse DRG-systeem op Nederlandse gegevens toe te passen en de medische
en economische homogeniteit aan een nader onderzoek te onderwerpen. Opsplitsing
resp. samenvoegen van de Amerikaanse DRG's biedt in dit geval voldoende soelaas,
zodat geen geheel nieuw Nederlands classificatiesysteem ontwikkeld of onderhou-
den hoeft te worden en ook het eerdergenoemde voordeel van onderlinge vergelijk-

baarheid grotendeels gehandhaafd blijft. De laatste situatie kan onderzocht wor-

den door met medewerking van de medische stand 'Nederlandse DRG's' te ontwikke-

len volgens de in g 3 beschreven methode. Als deze DRG's slechts weinig ver-
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schillen van de Amerikaanse DRG's en als het verschil in verklaringskracht van

de beide classificatiesystemen slechts gering is dan zijn de bovengenoemde

voordelen voldoende reden om toch het Amerikaanse systeem over te nemen. Moch-

ten echter medisch of economisch gezien grote verschillen in beide DRG-systemen

aan het licht treden dan verdient het aanbeveling om slechts de Amerikaanse

classificatiemethode over te nemen en het eigen classificatiesysteem toe te pas-

sen.

In dit rapport wordt het Amerikaanse sy~sLc,c~m toeyepast op de Nederland-

se gegevens. Verder wordt van de drie genoemde situaties alleen de eerste onder-

zocht. Reden daarvan is dat we ons beperken tot de S~4R-gegevens. Dat betekent

dat van de verrichtingenprofielen van een DRG slechts verpleegdagen en operaties

bekend zijn en nog niet de aantallen en soorten nevenverrichtingen. Het is der-

halve wel mogelijk na te gaan of er zodanige verschillen in verpleegduur zijn

binnen een DRG dat verdere opsplitsing zinvol is, maar niet om na te gaan of sa-

menvoegen van DRG's geoorloofd is omdat geen oordeel geveld kan worden over de-

ze nevenverrichtingen.l)
Ook het onderzoek naar een geheel eigen Nederlands classificatiesysteem

komt pas in een later rapport aan de orde.

1) Hoewel de meeste DRG definities op basis van verpleegduurcijfers tot stand
zijn gekomen, betekende het bij de definitie betrekken van kosten (c.q. ne-
venverrichtingen én verpleegduur) nog altijd het tot stand komen van een
twintigtal DRG's.



5. Database

Alvorens de resultaten van de toepassing van het Amerikaanse DRG-sys-

teem te tonen is het zinvol om het gegevensbestand nader te omschrijven.

Het gegevensbestand betreft de patiënten die in 1980 zijn ontslagen uit

drie algemene ziekenhuizen. Het gaat om 34.234 opnamen met een gemiddelde werkelij-

ke verpleegduur (wvpld) van 12,62 dagen en een verwachte gemiddelde verpleegduur

(vvpld) van 13,27 dagen. In ~ 6 bij de beschrijving van de resultaten van de DRG ir.-

deling worden patiënten die langer dan 100 dagen in het ziekenhuis waren opqenomen

niet in de beschouwing betrokken bij het berekenen van de gemiddelde verpleeg-

duur per DRG, om dezelfde reden als de SMR aangeeft bij het bepalen van de ver-

wachte verpleegduur: deze patiënten zijn a-typisch voor de betreffende groep

zodat zij de verwachtingscijfers ongunstig beïnvloeden.l~ De werkelijke gemid-

delde verpleegduur wordt dan 12,07, de verwachte gemiddelde verpleegduur 12,71;

deze gemiddelden betreffen 34110 patiënten.

Hieronder zullen overzichten gegeven worden van aantallen patiënten en

hun gemiddelde verpleegduur vanuit een aantal gezichtspunten. Daarnaast wordt

verwezen naar tabel 3.1 en A3.1 voor overzichten naar SMR-hoofdoperatiegr~epen

en hoofddiagnosegroepen. Overzichten naar MDC en DRG komen in ~ 6 aan bod.

- cc nee ja totaal

aantal 27253 6981 34234
wvpld 10,55 20,70 12,62
wpld 11,83 18,89 13,27

Als men de gemiddelde werkelijke en verwachte verpleegduur vergelijkt

ziet men dat in de totale database de werkelijke gemiddelde verpleegduur 0,65

lager is dan de verwachte gemiddelde verpleegduur. Voor patiënten zonder 'sub-

stantial complication or comorbidity' is dat verschil nog groter, nl. 1,28, ter-

wijl patiënten met 'substantial complication or comorbidity' daarentegen gemid-

deld 1,81 dag langer worden opgenomen dan verwacht. Hieruit moge blijken dat het

zinvol is om niet alleen de hoofddiagnose maar ook de nevendiagnoses in de be-

1) Dezelfde overweging gaat op voor overleden patiënten. Omdat "al dan niet over-
leden" echter in de DRG-classificatie als afzonderlijk kenmerk kan voorkomen
is het voor ons niet zinvol om overleden patiënten niet te betrekken bij de
berekening van gemiddelde verpleegduren.
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schouwing te betrekken bij het berekenen van verwachtingscijfers.

- OK-ingrepen nee ja totaal

aantal 17373 16861 34234

wvpld 14.25 10.95 12.62

vvpld 14.62 11.88 13.27

- leeftijdsklasse 0 1-14 15-44 45-64 65t totaal

aantal 2616 4865 13329 7172 6252 34234

wvpld 11.05 7.98 9.68 14.52 20.98 12.62

vvpld 11.09 8.31 10.32 15.14 22.17 13.27

Bij de bepaling van de verwachte verpleegduur wordt rekening gehouden

met de leeftijdsklasse van de betrokken patiënten. De verschillen tussen wer-

kelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur zijn in de diverse leeftijdscate-

gvricei. dcír.iiuiv.. .uia. vf het~el Fde. 7ij l;et r7gt .;nnr niil jarinan naiiy~al i jkg

verschil bestaat; dit kan veroorzaakt worden door een niet van de landelijke

cijfers afwijkende 'kraam-periode' voor neonaten.

- age70cc 0 1 totaal

aantal 24910 9324 34234

wvpld 9.74 20.32 12.62

vvpld 10.95 19.45 13.27

In vergelijking tot cc is het verschil tussen werkelijke en verwachte

verpleegduur niet groter geworden; dit was ook niet te verwachten omdat de leef-

tijdscategorie reeds ingecalculeerd is in de verwachte verpleegduren. Wel valt

op dat het verschil tussen beide werkelijke verpleegduren groter is dan bij cc

of leeftijdsklasse alleen en dat de groep age70cc(1) (zoals uit de definitie te

verwachten) meer patiënten bevat dan cc(1).

- WVO thuis verpleeg- overgeplaatst tegen- overleden totaal
huis advies

aantal 32482 225 503 70 954 34234

wvpld 12.02 56.74 16.40 6.16 21.36 12.62

vvpld 12.71 43.25 20.38 13.75 21.36 13.27



Omdat de individuele verwachte verpleegduur van een overleden patiënt

gelijk gesteld wordt aan zijn werkelijke verpleegduur is er geen verschil tus-

sen de werkelijke en de verwachte gemiddelde verpleegduur. Zoals te verwachten

liggen de naar een verpleeghuis overgeplaatste patiënten langer dan verwacht

in het ziekenhuis en patiënten die het ziekenhuis verlaten tegen medisch advies

in, korter dan verwacht.

- spoed spoedopname geen spoedopname totaal

aantal 12223 22011 34234

wvpld 16.16 10.66 12.62

wpld 16.42 11.52 13.27

Het verschil tussen werkelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur is

bij de spoedopname kleiner dan bij de niet-spoedopnames. Dat zou wellicht ver-

oorzaakt kunnen worden door de poliklinische voorbehandeling van de niet-spoed
patiënten.

- indbti particulier ziekenfonds ziekenfonds t totaal
bijverzekering

aantal 7684 25788 762 32234

wvpld 11.13 12.96 16.32 12.62

wpld 12.53 13.38 16.77 13.27

- ziekenhuis 1 2 3 totaal

aantal 12941 3487 17806 34234
wvpld 11.60 12.54 13.38 12.62
vvpld 12.51 11.53 14.16 13.27

Bij de interpretatie van boven gegeven gemiddelde verpleegduren zij er

op gewezen dat het slechts ééndimensionale overzichten betreft. Juist zoals men

zich bij het vergelijken van gemiddelde verpleegduren van twee ziekenhuizen rea-

liseert dat het om andere typen patiënten kan gaan, moet men zich dat ook realise-

ren als men de gemiddelde verpleegduren vergelijkt van twee leeftijdscategorieën of

van twee verschillend-verzekerde groepen patiënten. Vergelijkt men echter niet

twee gemiddelde werkelijke verpleegduren maar de gemiddelde werkelijke verpleeg-

duur en de gemiddelde verwachte verpleegduur dan betreft het geen ééndimensio-

nale vergelijking meer, maar is ook reeds rekening gehouden met hoofddiagnose,
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hoofdoperatiegroep en leeftijdscategorie. Dat het dan echter toch nog niet ge-

heel vergelijkbare gemiddelden hoeft te betreffen moge blijken uit de conclu-

sies m.b.t. 'substantial complication or comorbidity'; ook dit bleek een niet

uit te vlakken patiëntenkenmerk als het gaat om het opstellen van homogene pa-

tiëntengroepen.



6. Resultaten

6.1. Conversie van data

Als we in Nederland behandelde patiënten willen classificeren in het
Amerikaanse DRG-systeem zullwn we na moeten gaan van welke patiëntengegevens
daarbij gebruik gemaakt wordt. Dat zijn
- hoofddiagnose
- nevendiagnoses
- operatieve ingrepen (zowel OK-ingrepen als niet OK-ingrepen)
- leeftijd
- wijze van ontslag
- substantial complications or comorbidities
A1 deze gegevens komen ook voor in de SMR-gegevens (zie Appendix 1) zij het dat
de Amerikaanse operatiegegevens zijn gebaseerd op de sinds 1979 gangbare
ICD-9-CM code. De Nederlandse SMR gegevens worden echter niet geheel volgens
deze code vastgelegd: de diagnose-code is eveneens op de ICD-9-CM gebaseerd,
de sedert 1977 in gebruik zijnde SMR classificatie van operaties daarentegen

is ondermeer gebaseerd op de H-ICDA code en het "Tarief III" voor de honorering

van specialistische hulp door het ziekenfonds. Dit betekent dat alvorens het

Amerikaanse DRG-systeem toegepast kan worden, de SMR operatie-code geconver-

teerd moet worden naar de ICD-9-CM code. Tussen deze beide operatiecodes is

echter geen één-ëénduidige relatie aanwezig. Dit is evenwel ook niet strikt

noodzakelijk omdat we niet zozeer in de bijbehorende ICD-9-CM code geinteres-

seerd zijn, als wel in een juiste indeling in DRG's. Dit betekent dat in geval

van een SMR-code met meerdere overeenkomstige ICD-9-CM codes geen conversie-

problemen ontstaan als al deze ICD-9-CM codes in dezelfde DRG ingedeeld zijn.

Gelukkigerwijs waren de meeste omzettingsproblemen van de in het gegevensbe-

stand voorkomende SMR operatiecodes van deze aard zodat zich weinig echte con-

versieproblemen hebben voorgedaan. (Dat meerdere SMR-codes in dezelfde

ICD-9-CM code omgezet worden is natuurlijk niet problematisch voor een juiste

DRG classificatie')

6.2. Amerikaanse DRG's toegepast

Hierna zal in een aantal tabellen per DRG aangegeven worden de

gemiddelde verpleegduur m
(gecorrigeerde) standaardafwijking s
het aantal patiënten n
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Voor zover van toepassing zullen van elke MDC twee tabellen getoond worden, één

voor de patiënten met een OK-ingreep, één voor de patiënten zonder OK-ingreep.
In elke tabel komen twee series voor van gemiddelde, standaardafwijking en aan-

tal patiënten. De eerste serie heeft betrekking op alle patiënten die niet lan-

ger dan 100 dagen opgenomen zijn geweest. De tweede serie heeft betrekking op

alle patiënten wíer verpleegduur ligt tussen de grenzen die boven die serie

staan aangegeven.
Deze tweede versie heeft de volgende betekenis: contrastgroepenanalyse

heeft de eigenschap dat bij het zoeken naar twee groepen S1 en S2 met een groot
verschil in gemiddelde verpleegduur vaak een patiëntenkenmerk naar voren komt
dat een klein groepje patiënten met een zeer hoge verpleegduur en een zeer gro-
te restgroep als resultaat geeft. Voor zo'n opsplitsing kan veelal geen (medi-
sche) verklaring gegeven worden. Om nu dit soort 'indicaties voor opsplitsing'
te voorkomen, worden uit elke MDC voorlopig die patiënten niet in de beschou-

wing betrokken wier verpleegduur meer dan drie keer de standaardafwijking boven
de gemiddelde verpleegduur ligt (mf3s).

Op deze wijze wordt per MDC een aantal a-specifieke patiënten bepaald,

dP z"n ~,,,,t11PYC ~ nmrlat nutl l PYg achtPr n; et per specialisme bepaald behoreny... -

te worden maar per homogene patiëntengroep (voor patiënten met een gemiddelde

verpleegduur van 3 dagen kan 10 dagen al a-specifiek zijn, terwijl bij een ge-

middelde verpleegduur van 40 48 dat nog niet hoeft te zijn) is bovenstaande be-

noeming van outliers voorlopig van aard. Zij is alleen nodig voor het verkrij-

gen van betrouwbaarder resultaten van de contrastgroepenanalyses en zal derhal-

ve in een later stadium vervangen worden door een per DRG vastgestelde boven-

grens waarboven patiënten als outlier beschouwd worden.
Een en ander neemt niet weg dat uit een vergelijking van beide series

gegevens duidelijk wordt dat een klein aantal (MDC-specifieke) outliers zeer

grote invloed kan hebben op gemiddelde en met name standaardafwijking van de

verpleegduur. Hetgeen betekent dat de verpleegduurhomogeniteit (s) van een DRG
erg gebaat kan zijn bij het verwijderen van een of ineer patiënten uit het data-

bestand.
Hoe voor DRG 215, "Rug en nekoperaties (m.n. hernia-operaties),

age70cc(0)" de frequentieverdeling van de verpleegduur is staat aangegeven in
figuur 6.1. Daaruit blijkt dat 4 outliers met verpleegduren van 45, 67, 70 en

82 dagen veroorzaken dat de gemiddelde verpleegduur niet 11.35 maar 11.87 da-

gen is en de standaardafwijking niet 5.31 maar 7.61. Buiten beschouwing laten

van deze vier patiënten komt de homogeniteit van deze DRG dus zeer ten goede.

Verder blijkt uit deze figuur dat de verpleegduur niet normaal-verdeeld is.
Een maat voor de scheefheid van de verdeling zou dus niet misstaan, maar is



Fig. 6.1. Frenuentieverdelina van de verpleegduur van DRG 215
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voorlopig achterwege gelaten; bij de interpretatie van de resultaten in de ta-
bellen moet men daar echter wel rekening mee houden.

Voor de MDC gegevens waaruit de outliers verwijderd zijn wordt ook de
verklaringskracht BSS~INITSS van de opsplitsing in DRG's aanqegeven. Bij de in-
terpretatie van dit cijfer dient men zich te realiseren dat een lage verkla-
ringskracht niet hoeft te betekenen dat de DRG indeling niet zinvol is. Zo kan
de indeling immers volledig ingegeven zijn door medische overwegingen zonder dat
voor de onderscheiden groepen verschillende gemiddelde verpleegduren van toepas-
sing zijn. Maar het is ook mogelijk dat de verklaringskracht anders dan in ver-
pleegduur (bijv. uitgedrukt in kosten) wel hoog is.

In onderstaande tabellen is voor elke DRG een beknopte definitie opge-

nomen. Voor zover het leeftijd, cc, age70cc of wijze van ontslag betreft zijn

deze definities de exacte definities zoals ze in het DRG-classificatiesysteem

van toepassing zijn. T.a.v. de diagnoses en de OK-ingrepen wordt volstaan met

een typering van de betreffende diagnoses resp. ingrepen. Voor een exacte DRG

omschri~vinq in termen van díaqnoses en OK-incxrepen zii verwezen naar Volume II

van het 'New ICD-9-CM DRG classification scheme'.
Twee DRG's verdienen nadere toelichting. Het classificatieschema bevat

467 homogene patiëntengroepen. Daarnaast worden twee restgroepen onderscheiden.
DRG 468 betreft patiënten met OK-ingrepen die geen betrekking hebben

op het orgaanstelsel dat door de betreffende MDC wordt omvat.
DRG 469 betreft patiënten met als hoofddiagnose een diagnosecode die

niet als hoofddiagnose gecodeerd had mogen worden. Bijvoorbeeld "666.01 Bloe-
ding in het derde stadium na de bevalling". De "1" geeft echter aan dat het een
bevalling betreft "met of zonder vermelding van de aandoening vóór de partus"
terwijl het duidelijk is dat het een bevalling betreft "met vermelding van com-
plicaties post partum" zodat 666.02 gecodeerd had behoren te worden. In onze da-
tabase komt DRG 469 alleen voor in MDC 14, 'zwangerschap, bevalling en kraam-
bed'.

De gegevens in de tabellen 6.1 t~m 6.23 moeten dus als volgt geïnterpre-
teerd worden. In DRG 1"craniotomie operaties, bij patiënten van 18 jaar en ouder
waarbij geen sprake is van een trauma" liggen 221 patiënten 64 dagen of korter in
het ziekenhuis. Hun gemiddelde verpleegduur is 16.81 dagen met een standaardaf-
wijking van 10.20 dagen. Daarnaast hebben 9 natiénten tussen de 65 en 100 daqen in
het ziekenhuis gelegen waardoor het totaal voor deze DRG komt op 230 patiënten,
met een gemiddelde verpleegduur van 18.97 dagen en een standaardafwijking van
14.69 dagen.
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Tabel 6.1. Aandoeningen van het zenuwstelsel

A. operatief
1 craniotomie, 18f, behalve traumata
2 craniotomie, 18t, traumata
3 craniotomie, 0-17
4 ruggemergs-structuren
5 extra-craniële vaatoperaties
6 carpaal-tunnel release
7 perifere zenuwen, age70cc(1)
8 perifere zenuwen, age70cc(0)

468 overig

1-100
m s

18.97 14.69
15.02 14.32
21.80 16.96
21.74 15.86
18.35 13.66
4.92 2.58
9.24 8.37
6.48 5.53

24.53 19.97
16.92 15.63

1-64
n m s n

230 16.81 10.20 221
46 13.69 11.23 45
96 19.94 13.40 93
27 19.85 12.68 26
40 16.87 10.09 39
39 4.92 2.58 39
33 9.24 8.37 33
108 6.48 5.53 108
106 21.34 15.39 100
725 15.18 12.09 704

BSS~INITSS - 20,144~

B. niet-operatief
9 ruggemergaandoeningen~verwondingen

10 neoplasmata, age70cc(1)
11 neoplasmata, age70cc(0)
12 degeneratieve zenuwaandoeningen
13 multiple sclerose en cerebellaire

ataxie
14 gespecificeerde CVA, behalve TIA
15 "Transient Ischemic Attacks"
16 niet gespecificeerde CVA, cc(1)
17 niet gespecificeerde CVA, cc(0)
18 perifere- en hersenzenuwen,

age70cc(1)
19 perifere- en hersenzenuwen,

age70cc(0)
20 zenuwstelselinfecties, behalve

virus meningitis
21 virus meningitis
22 hypertensieve encephalopathie
23 niet-traumatische coma en stupor
24 epilepsie en hoofdpijn, 18f,

age70cc(1)
25 epilepsie en hoofdpijn, 18-69, cc(0)
26 epilepsie van hoofdpijn, 0-17
27 traumatische coma en stupor, coma ~

1 uur -
28 traumatische coma en stupor, coma ~

1 uur, 18f, age70cc(1)
29 traumatische coma en stupor, coma ~

1 uur, 18-69, cc(0)
30 traumatische coma en stupor, coma ~

1 uur, 0-17
31 hersenschudding, 18f, age70cc(1)
32 hersenschudding, 18-69, cc(0)
33 hersenschudding, 0-17
34 overige aandoeningen, age70cc(1)
35 overige aandoeningen, age70cc(0)

1-100
m s

19.04 17.47
25.78 24.16
19.40 18.95
21.63 15.26

24.90 21.93
26.91 22.71
20.54 9.25
22.14 17.48
27.39 17.90

18.92 12.89

11.96 12.10

20.71 16.53
13.55 9.12

15.71 11.01

16.57 9.59
15.73 10.98
13.17 15.61

16.03 15.59

19.13 11.72

15.33 9,03 70 15.33 9,03 70

17.36 8.97 85 17.36 8.97 85
14.46 12.91 13 14.46 12.91 13
10.21 4.49 24 10.21 4.49 24
15.00 9.01 30 15.00 9.01 30
15.93 14.35 15 15.93 14.35 15
16.20 17.25 90 15.35 15.33 89
19.34 16.85 1560 17.96 13.97 1528

1-70

n m s n
23 16.09 10.47 22
36 21.65 17.38 34
48 18.04 16.65 47
94 20.85 13.33 93

20 21.42 15.87 19
319 23.02 17.76 298
98 20.54 9.25 98
14 18.00 8.15 13
28 27.39 17.90 28

25 18.92 12.89 25

100 11.96 12.10 100

49 19.23 12.98 48
47 13.55 9.12 47

7 15.71 11.01 7

21 16.57 9.59 21
77 15.73 10.98 77
98 11.39 9.50 96

67 16.03 15.59 67

62 19.13 11.72 62

BSS~INITSS - 8,358g
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Tabel 6.2. Oogaandoeningen

1-100 1-45
A. operatief
36 retina
37 orbita
38 iris
39 lens
40 extra-oculair, 18f
41 extra-oculair, 0-17
42 intra-oculair

468 overig

B. niet-operatief
43 hyphema
44 acute ooginfecties
45 neurologische oogaandoeningen
46 overige oogaandoeningen, 18f,

age70cc(1)
47 overige oogaandoeningen,

18,69, cc(0)
48 overige oogaandoeningen, 0-17

m s
20.27 12.01
19.00 17.42
14.40
17.01 9.17
7.86 8.56
3.99 1.97

21.91 13.82
12.00 7.87
12.68 10.74

1-100
m s

8.14 2.34
13.25
18.42 7.80

20.21 14.16

13.26 10.14
6.73 6.39

14.21 lU.óti

n m s n

40 20.27 12.01 40
10 11.00 4.93 8
5 14.40 5

352 16.69 8.49 349
118 7.37 6.67 117
222 3.99 1.97 222
65 19.81 10.01 62
10 12.00 7.87 10

822 12.17 9.60 813
BSS~INITSS - 41,357g

1-46
n m s n

7 8.14 2.34 7
4 13.25 4

36 18.42 7.80 36

34 17.47 8.43 32

120 12.72 8.31 119
26 6.73 6.39 26

227 i3.49 8.59 224
BSS~IrIITSS - 17,263~
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Tabel 6.3. Keel-, neus- en ooraandoeningen

1-100 1-16
A. operatief m s
49 de grotere hoofd en halsoperaties 26.00
50 speekselklier exstirpatie 8.75 7.15
51 overige speekselklieroperaties 10.50 10.78
52 herstel van gespleten lip en ver-

hemelte
53 mastoid en neusbijholten, 18f
54 mastoid en neusbijholten, 0-17
55 diverse keel-, neus- en ooroperaties
56 rhinoplastiek
57 T 8~ A, behalve tonsillectomie en

adenoidectomie, 18t
58 T 8~ A, behalve tonsillectomie en

18.80 13.71
8.72 4.22
8.22 4.51
6.02 3.86
6.07 1.60

adenoidectomie, 0-17 6.23
59 tonsillectomie en adenoidectomie, 18t 6.63
60 tonsillectomie en adenoidectomie,

0-17
61 tympanotomie, 18t
62 tympanotomie, 0-17
63 overige keel-, neus en ooroperaties

468 overig

1.99
2.90
1.62
9. 50

13.42
3.82

n m s n

3 11.00 1
8 6.43 3.05 7
8 7.00 4.62 7

10 11.57 3.05 7
127 8.36 3.07 125
32 7.50 3.62 30

550 5.89 3.44 546
189 6.02 1.39 188

8.99 13 3.92 3.50 12
5.10 152 6.23 1.31 151

1.66 1747 1.92 1.06 1741
2.70 30 2.90 2.70 30
1.65 68 1.62 1.65 68
8.68 14 6.58 3.06 12
7.43 12 9.25 4.37 8
4.01 2963 3.57 2.98 2933

BSS~INITSS - 55,592~s

1-100 1-34
B. niet-operatief
64 maligne keel-, neus- en ooraand.
65 duizeligheidssyndroom
66 epistaxis
67 epiglottitis
68 otitismedia 8~ URI, 18f, age70cc(1)
69 otitismedia s~ URI, 18-69, cc(0)
70 otitismedia ~ URI, 0-17
71 laryngo-tracheïtis
72 neustrauma en misvorming
73 overige keel-, neus- en ooraand.,
74 overige keel-, neus- en ooraand.,

0-17

m s n m s n

9.29 8.38 7 9.29 8.38 7
11.58 6.28 19 11.58 6.28 19
5.95 5.17 37 5.95 5.17 37

25.00 1 25.00 1
21.64 22.25 11 15.30 7.72 10
9.42 6.97 36 9.42 6.98 36

10.25 7.00 69 9.87 6.31 68
4.50 2 4.50 2
5.06 3.41 49 5.06 3.41 49

18t 8.54 9.44 67 7.35 6.61 65

7.59 8.34 44 6.14 5.06 42
8.70 8.56 342 7.99 6.37 336

BSS~INITSS - 15.912g
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Tabel 6.4. Aandoeningen van de ademhalinc~swegen

A. operatief
75 de grotere borstoperaties
76 overige operaties van ademhalings-

stelsel, cc(1)
77 overige operaties van ademhalings-

stelsel, cc(0)
468 overig

1-100
m s

28.37 15.10

23.17 19.98

13.57 8.87
25.76 19.05
23.63 16.43

1-73
n m s n
128 27.48 13.43 126

29 19.11 13.46 27

72 13.57 8.87 72
6'l 24.92 18.02 61

291 22.64 14.73 286
BSS~INITSS - 15,400~

B. niet-operatief
78 longembolie
79 infecties en ontstekingen, 18f,

age70cc(1)
80 infecties en ontstekingen, 18f,

18-69, cc(0)
81 infecties en ontstekingen, 0-17
82 neoplasmata
83 borsttrauma, age70cc(1)
84 borsttrauma, age70cc(0)
85 vochtophoping in de pleura,

age`IOcc ( 1)
86 vochtophoping in de pleura,

age70cc(0)
87 longoedeem en longinsufficiëntie
88 chronische obstructieve longaand.
89 pneumonie, pleuritis, 18f, age70cc(1)
90 pneumonie, pleuritis, 18-69, cc(0)
91 pneumonie, pleuritis, 0-17
92 interstitiële longaand., age70cc(1)
93 interstitiële longaand., age70cc(0)
94 pneumothorax, age70cc(1)
95 pneumothorax, age70cc(0)
96 bronchitis en astma, 18t, age70cc(1)
97 bronchitis en astma, 18-69, cc(0)
98 bronchitis en astma, 0-17
99 symptomen en afw. bev., age70cc(1)
100 symptomen en afw. bev., age70cc(0)
101 overige aandoeningen, age70cc(1)
102 overige aandoeníngen, age70cc(0)

1-100
m s

16.57 9.27

25.20 10.25

30.50 19.35
16.29 11.22
19.36 17.24
14.30 13.16
9.83

29.36 18.94

8.33
25.33
17.85 11.67
19.28 12.88
18.44 13.43
15.15 6.75
23.57 12.86
16.38 11.64
20.82 7.64
10.64 3.26
20.36 11.76
16.79 10.43
13.95 11.04
20.69 14.44
13.07 10.06
18.09 15.82
14.42 12.38
17.53 12.56

i-55
n m s n
37 16.57 9.27 37

15 25.20 10.25 15

8 26.71 17.40 7
7 16.29 11.22 7

237 16.30 11.66 224
10 14.30 13.16 10
6 9.83 6

11 24.70 11.52 10

6 8.33
3 25.33

639 17.28
86 17.99
27 16.88
124 15.15
23 20.10
24 16.38
il 20.82
25 10.64
28 20.36
137 15.77
85 12.69
39 19.74
76 13.07
33 16.19
59 13.26

1756 16.47

6
3

10.19 632
9.65 84
10.93 26
6.75 124
6.04 21
11.64 24
7.64 11
3.26 25
11.76 28
7.90 134
7.35 83
13.32 38
10.06 76
11.62 32
8.62 58
10.11 1721

BSS~INITSS - 5,254~
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Tabel 6.5. Aandoeningen van het hartvaatstelsel

1-100

A. operatief m s

103 harttransplantatie
104 hartklepoperaties, met pomp en hart-

catheterisatie
105 hartklepoperaties, met pomp
106 coronary bypass operatie, met hart-

catheterisatie
107 coronary by pass
108 overige cardiothorax operaties, met

pomp
109 overige cardiothorax operaties 18.75
110 de grotere vaatreconstructies,

age70cc(1)
111 de grotere vaatreconstructies,

22.25 14.25

age70cc(0) 17.15 8.09
112 overige vaatoperaties 19.29 13.73
113 amputatie van been of voet 31.53 24.93
114 amputatie van arm of teen 24.08 22.24
115 permanente pacemaker, AMI of CHF 1) 15.23 9.44
116 overige permanante pacemakerimplan-

tatie
117 vervangen pacemaker (behalve alleen

"pulse generator")
118 vervangen "pulse generator" van

pacemaker 2)

14.00

9. 13

6.74

5.52

119 verwijderen spataderen 8.15 4.95
120 overige operaties van hartvaatstelsel 14.50 7.01
468 overige operaties 25.50 21.87

16.24 14.29

1-59
n m s n

4 18.75 4

57 20.38 10.40 55

34 17.15 8.09 34
140 17.84 10.93 136
30 21.84 11.55 25
13 15.91 10.80 11
13 15.23 9.44 13

74 14.00 6.74 74

23 9.13 5.52 23

192 8.15 4.95 192
28 14.50 7.01 28
62 20.82 14.96 57

670 14.61 10.35 652
BSS~INITSS - 22,672g

1) Hoofddiagnose "Acute Myocardial Infarction" of "Congestive Heart Failure".

2) Op basis van SMR gegevens is deze OK-ingreep niet te scheiden van vervangen
van pace-maker als geheel.
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1-100
B. niet-operatief
121 AMI, niet overleden, cardiovasc.

compl. 1)2)
122 AMI, niet overleden 1)
123 AMI, overleden 1)
124 hartcatheterisatie, met complexe

diagnose 3)
125 hartcatheterisatie
126 (sub) acute endo-carditis
127 hartinsufficiëntie, shock
128 tromboflebitis
129 hartstilstand 4)
130 aand. van perifere vaten, age70cc(1)
131 aand. van perifere vaten, age70cc(0)
132 artherosclerose, age70cc(1)
133 artherosclerose, age70cc(0)
134 hypertensie
135 congenitale hart- en klepafw., 18t,

age70cc(1)
136 congenitale hart- en klepafw.,

18-69, cc(0)
137 congenitale hart- en klepafw., 0-17
138 dysritmie, geleidingsstoornissen,

age70cc(1)
139 dysritmie, geleidingsstoornissen,

age70cc(0)
140 angina pectoris
141 syncope en collaps, age70cc(1)
142 syncope en collaps, age70cc(0)
143 pijn op de borst
144 overige aand. hartvaatstelsel,

age70cc(1)
145 overige aand. hartvaatstelsel,

age70cc(0)

BSS~INITSS - 14,789~

1) Hoofd- of nevendiagnose geeft "Acute Myocardial Infarction" aan.
2) Hier wordt een aparte groep diagnoses onderscheiden, verschillend van cc.

3) Hier wordt een weer andere groep diagnoses onderscheiden, verschillend van cc.

4) Bijna al deze patiënten zijn overleden.

m s
1-45

n m s n

20.77 12.75 103 18-27 7.53 97
16.21 8.04 305 15.61 5.90 301
5.94 8.29 64 5.19 5.79 63

14.57 8.22 23 14.57 8.22 23
11.49 9.64 330 11.05 8.42 327
41.00 1 41.00 1
17.35 10.38 222 16.78 9.56 218
14.71 7.72 14 14.71 7.72 14
6.08 4.29 13 6.08 4.29 13
16.99 13.40 107 15.32 9.91 103
11.31 8.40 140 11.31 8.40 140
17.22 12.04 103 16.21 9.18 101
10.73 8.92 85 10.08 6.68 84
18.36 10.55 141 17.20 8.02 137

13.20 18.65 20 9.32 6.98 19

7.11 5.16 9 7.11 5.16 9
23.75 20.73 20 15.25 12.10 16

12.60 8.98 131 12.32 8.45 130

7.86 5.28 59 7.86 5.28 59
11.76 7.85 205 11.34 6.66 203
16.53 11.64 15 14.00 8.33 14
10.75 9.48 24 10.75 9.48 24
9.76 8.65 99 9.18 6.53 98

14.09 11.53 22 14.09 11.53 22

10.38 8.23 34 10.38 8.23 34
13.94 10.47 2289 13.16 8.53 2250
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Tabel 6.6. Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

A. operatief

1-100 1-47
m s

146 rectum exstirpatie, age70cc(1) 33.67 16.40
147 rectum exstirpatie, age70cc(0) 21.67 8.60
148 de grotere darmoperaties, age70cc(1) 26.15 14.58
149 de grotere darmoperaties, age70cc(0) 20.44 11.57
150 losmaken peritoneum adhesies,

age70cc(1)
151 losmaken peritoneum adhesies,

21.00 8.49

age70cc(0) 13.25 9.79
152 de kleinere darmoperaties, age70cc(1) 17.13 6.01
153 de kleinere darmoperaties, age70cc(0) 12.33 3.08
154 maag, slokdarm, duodenum, 18t,

age70cc(1)
155 maag, slokdarm, duodenum,

29.07 17.39

18-69, cc(0) 20.38 10.78
156 maag, slokdarm, duodenum, 0-17 15.97 5.40
157 anus, age70cc(1) 12.85 10.29
158 anus, age70cc(0) 8.34 7.46
159 hernia, behalve ing. 8~ fem., 18t,

age70cc(1)
160 hernia, behalve ing. 8~ fem.,

18-69, cc(0)
161 inguinale en femorale herniaop.,

18f, age70cc (1)
162 inguinale en femorale herniaop.,

11.63

8.67

4.74

5.51

12.11 12.15

18-69, cc(0) 8.12 2.54
163 herniaoperaties, 0-17 7.81 7.61
164 appendectomie, complexe diagnose,

age70cc(1)
165 appendectomie, complexe diagnose,

17.50 8.06

age70cc(0) 10.26 2.40
166 appendectomie, age70cc(1) 15.00 11.48
167 appendectomie, age70cc(0) 8.79 2.62
168 mond, age70cc(1) 15.10 11.26
169 mond, age70cc(0) 5.82 3.64
170 overige operaties spijsverterings-

stelsel, age70cc(1)
171 overige operaties spijsverterings-

22.26 15.06

n m s n

33 27.15 8.31 27
15 21.67 8.60 15

106 23.46 10.66 98
54 18.75 7.75 52

12 21.00 8.49 12

28 13.25 9.79 28
8 17.13 6.01 8
6 12.33 3.08 6

85 22.45 8.81 71

78 19.70 8.99 77
31 15.97 5.40 31
41 11.98 8.73 40

247 7.98 4.93 246

24 11.63 4.74 24

48 8.67 5.51 48

91 10.71 6.76 89

226 8.12 2.54 226
175 7.23 5.36 173

18 17.50 8.06 18

19 10.26 2.40 19
29 12.30 5.59 27

381 8.79 2.62 381
10 15.10 11.26 10
33 5.82 3.64 33

23 18.81 10.14 21

stelsel, age70cc(0) 8.11 10.40 111 7.28 8.48 109
468 overig 16.06 16.31 64 12.12 11.16 58

12.71 11.41 1996 11.49 8.33 1947
BSS~INITSS - 42,666g
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1-100
B, niet-operatief
172 maligne aandoeningen, age70cc(1)
173 maligne aandoeningen, age70cc(0)
174 hemorrhagie, age70cc(1)
175 hemorrhagie, age70cc(0)
176 gecompliceerde "peptic ulcer"
177 peptic ulcer, age70cc(1)
178 peptic ulcer, age70cc(0)
179 darmontsteking
180 darmobstructie, age70cc(1)
181 darmobstructie, age70cc(0)
182 oesophagitis e.d., 18f, age70cc(1)
183 oesophagitis e.d., 18-69, cc(0)
184 oesophagitis e.d., 0-17
185 tand en mondaandoeningen, 18f,

(excl. extracties)
186 tand en mondaandoeningen, 0-17,

(excl. extracties)
187 tand en mondaandoeningen, extrac-

ties
188 overige aandoeningen, 18-~, age70cc(1
189 overige aandoeningen, 18-69, cc(0)
190 overige aandoeníngen, 0-17

m s
18.24 17.50
15.69 13.89
19.29 12.46
13.71 10.59
26.86 15.97
22.95 13.04
24.98 14.73
19.20 13.94
11.90 7.94
10.86 8.15
18.01 11.26
14.19 9.64
12.22 11.25

9.11 14.12

5.57 3.80

1-50
n m s n

67 14.81 10.74 63
16 15.69 13.89 16
55 18.63 11.56 54
45 13.71 10.59 45
21 24.95 13.71 20
22 22.95 13.04 22
44 23.67 12.07 43
55 17.60 11.41 53
20 11.90 7.94 20
7 10.86 8.15 7

238 16.87 9.24 231
372 13.96 9.14 370
261 11.37 8.06 258

37 6.11 6.35 35

23 5.57 3.80 23

3.84 3.73 105 3.84 3.73 105
) 15.00 13.83 47 13.46 9.01 46

8.63 8.74 117 8.10 6.64 116
8.93 7.34 42 8.93 7.34 42

14.05 12.02 1594 13.22 10.03 1569
BSS~INITSS - 20,806ó
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Tabel 6.7. Aandoeningen van lever, galblaas en alvleesklier

1-100 1-62
A. operatief m s n m s n
191 de grotere pancreas, lever en

shunt operaties
192 de kleinere pancreas, lever en

shunt operaties

33.00 6 33.00

2 51.00

6

193 galweg (excl. galblaasexstirpatie),
age70cc(1)

194 galweg (excl. galblaasexstirpatie),
age70cc(0)

195 galblaasexstirpatie met opening
galwegen, age70cc(1)

196 galblaasexstirpatie met opening

58.50

37.87 15.81

23.00

27.48 16.75

1

23 34.81 12.72 21

5 23.00 5

73 24.93 11.46 70

galwegen, age70cc(0) 18.09 6.93 54 18.09 6.93 54
197 galblaasexstirpatie, age70cc(1) 21.00 11.76 91 21.00 11.76 91
198 galblaasexstirpatie, age70cc(0) 16.07 7.56 176 16.07 7.56 176
199 diagnostische ingreep i.v.m.

maligniteit 39.14 14.62
200 overige diagnostische ingrepen 23.50 17.49
201 overige operaties van lever, galblaas

en pancreas 38.50
468 overig 27.71 19.12

21.60 13.56

1-100
B. niet-operatief m s
202 levercirrose, alcoholische lever-

ontsteking 18.29 17.97
203 maligne aandoeningen 22.97 11.92
204 overige aandoeningen alvleesklier 22.72 11.97
205 overige leveraandoeningen, age70cc(1) 24.56 15.30
206 overige leveraandoeningen, age70cc(0) 17.02 11.29
207 galwegaandoeningen, age70cc(1) 21.24 17.65
208 galwegaandoeningen, age70cc(0) 16.77 10.56

20.27 13.88

7 34.50 6
16 23.50 17.49 16

4 25.00 3
7 27.71 19.12 7

464 20.63 11.47 456
BSS~INITSS - 21,886~

1-62
n m s n

24 15.43 11.53 23
40 22.97 11.92 40
29 22.72 11.97 29
43 24.56 15.30 43
94 17.02 11.29 94
37 19.22 12.85 36
13 16.77 10.56 13

280 19.78 12.63 278
BSS~INITSS - 6.606g
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Tabel 6.8. Aandoeningen van het beweginasstelsel en bindweefsel

A. operatief
209 de grotere gewrichtsoperaties
210 overige dij en heupoperaties, 18},

age70cc(1)
211 overige dij en heupoperaties,

18-69, cc(0)
212 overige dij en heupoperaties, 0-17
213 amputatie
214 rug en nekoperaties, age70cc(1) 1)
215 rug en nekoperaties, age70cc(0) 1)
216 biopsieën van bewegíngsstelsel en

bindweefsel
217 wondtoilet en huidtransplantatie

(excl. hand)
218 been en bovenarmoperaties, 18f,

age70cc(1)
219 been en bovenarmoperaties,

18-69, cc(0)
220 been en bovenarmoperaties, 0-17
221 knie, age70cc(1)
222 knie, age70cc(0)
223 arm (excl. hand), age70cc(1)
224 arm (excl. hand), age70cc(0)
225 voet
226 zacht weefsel, age70cc(1)
227 zacht weefsel, age70cc(0)
228 hand, ganglion
229 overige operaties van de hand
230 lokale exc. van path. afw. ~ ver-

wijdering plaat e.d. van heup en dij
231 overige lokale exc. van path. afw. ~

verwijdering plaat e.d.
232 arthroscopie
233 overige ingrepen van het bewegings-

stelsel, age70cc(1)
234 overige ingrepen van het bewegings-

stelsel, age70cc(0)
468 overig

1-100
m s

27.11 15.52

31.59 23.37

20.97 18.63
25.38 16.52
28.60
17.78 14.06
11.87 7.61

18.56 22.67

16.89 13.33

26.61 21.49

16.23 15.75
15.44 10.25
19.25 10.23
9.05 4.61
10.63 7.42
6.40 7.41
8.54 5.62

19.00 24.85
6.32 4.60
2.50
5.66 6.06

9.50

6.02 3.87
3.92 5.79

23.21 15.48

8.60 7.00 130 8.30 6.14 129
15.72 20.14 61 10.04 9.90 55
10.13 11.03 3475 8.81 6.94 3390

1-43
n m s n
138 21.79 7.47 118

61 19.87 12.12 45

35 14.70 8.22 30
32 19.93 10.86 27
5 11.00 3

36 15.00 7.50 34
420 11.35 5.31 41F,

18 13.82 10.86 17

18 14.88 10.58 17

18 18.40 10.87 15

134 12.80 7.07 126
43 14.69 9.09 42
12 19.25 10.23 12

436 8.92 3.71 435
16 10.63 7.42 16

156 5.91 4.11 155
345 8.43 5.18 344
10 12.22 13.33 9

286 6.16 3.72 285
4 2.50 4

354 5.48 5.04 353

4 9.50 4

340 6.02 3.87 340
344 3.52 1.95 342

19 20.24 13.42 17

BSS~INITSS - 38,634~

1) Met name hernia-operaties.



B. niet-operatief
235 dijbeenfractuur
236 heup en bekkenfractuur
237 luxatie en distorsie van heup en dij
238 osteo myelitis
239 pathologische breuk s~ maligniteit
240 bindweefsel, age70cc(1)
241 bindweefsel, age70cc(0)
242 septische arthritis
243 "medical back problems"
244 botziekte s~ septische arthropatie,

age70cc(1)
245 botziekte 8~ septische arthropatie,

age70cc(0)
246 niet gespecificeerde arthropatie
247 symptomen en afwijkende bevindingen
248 tendonitis, myositis, bursitis
249 nazorg
250 fractuur onderarm, hand 8~ voet, 18t,

age70cc(1)
251 fractuur onderarm, hand 8~ voet,

18-69, cc(0)
252 fractuur onderarm, hand 8~ voet, 0-17
253 fractuur bovenarm 8~ onderbeen, 18},

age70cc(1)
254 fractuur bovenarm 8~ onderbeen,

18-69, cc(0)
255 fractuur bovenarm 8~ onderbeen, 0-17
256 overige aand. van het bewegings-

stelsel

1-100
m s

49.44 21.67
29.62 22.33
30.50
23.50 22.21
18.69 16.75
29.25 17.37
19.49 16.76
16.60
10.47 10.92

22.73 17.23

13.97 14.43
18.56 9.26
11.01 9.17
4.74 4.88
5.53 4.69

17.50

4.20 3.74
5.14 5.43

26.37 22.44

17.53 19.14
13.70 13.57

1-58
n m s n

16 38.36 13.24 11
29 27.18 18.37 28
2 30.50 2
8 16.29 9.46 7

52 17.47 14.39 51
24 25.73 13.14 22
41 17.77 12.84 40
5 16.60 5

455 10.18 9.99 453

30 19.86 13.79 28

31 12.07 9.98 30
16 18.56 9.26 16
72 10.23 6.31 71
70 4.74 4.88 70
15 5.53 4.69 15

2 17.50 2

10 4.20 3.74 10
7 5.14 5.43 7

19 20.29 13.02 17

45 13.98 14.02 42
33 13.70 13.57 33

8.60 7.76 60 8.60 7.76 60
13.64 14.87 1042 12.34 11.98 1020

BSS~INITSS - 22,906~
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Tabel 6.9. Huid, subcutis en borst

A. operatief
257 totale mastectomie, maligniteit

1-100
m s

age70cc(1) 19.68 9.77
258 totale mastectomie, maligniteit

age70cc(0) 14.64 4.24
259 subtotale mastectomie, maligniteit

age70cc(1) 12.20 9.53
260 subtotale mastectomie, maligniteit

age70cc(0) 9.02 8.79
261 borstoperaties, behalve biopsieën en

lokale excisie 7.85 6.49
262 biopsieën en lokale excisie van pa-

thalogische afwijkingen 4.48 4.20
263 huidtransplantatie bij huidzweer of

cellulitis, age70cc(1)
264 huidtransplantatie bij huidzweer of

40.92 19.30

cellulitis, age70cc(0) 29.86 21.76
265 overige huidtransplantatie, cc(1) 23.53 21.35
266 overige huidtransplantatie, cc(0) 10.67 9.80
267 perianale en pilonidale operaties 11.33 10.36
268 plastische operaties van huid, sub-

cutis en borst
269 overige operaties van huid, subcutis

P~ hnr~t ; age7(~r-c (, 1 1
270 overige operaties van huid, subcutis

6.35 3.04

1n,73 ln.n2

1-42
n m s n

38 18.95 8.77 37

56 14.64 4.24 56

25 10.58 5.15 24

45 7.82 3.50 44

298 7.34 3.93 295

125 4.13 1.51 124

13 23.00 6

14 19.64 6.48 11
17 17.73 11.81 15

231 9.81 7.85 226
73 10.19 3.69 72

43 6.35 3.04 43

11 10.73 10.02

en borst, age70cc(0) 6.47 5.44 60 6.47 5.44 60
468 overige operaties 11.32 13.79 77 9.00 6.68 74

10.19 10.46 1126 8.94 6.59 1098
BSS~INITSS - 29,022~

1-100 1-56

B. niet-operatief m s

271 huidzweer
272 de grotere huidaandoeningen,

age70cc(1)
273 de grotere huídaandoeningen,

33.34 25.35

21.06 12.94

age70cc(0) 9.03 4.48
274 maligne borstaandoeningen, age70cc(1) 28.00 25.08
275 maligne borstaandoeningen, age70cc(0) 20.20
276 overige borstaandoeningen 5.52 3.86
277 cellulitis, 18f, age70cc(1) 24.96 19.45
278 cellulitis, 18-69, cc(0) 8.48 5.20
279 cellulitis, 0-17 11.95 10.06
280 trauma van huid, subcutis of borst,

18t, age70cc(1)
281 trauma van huid, subcutis of borst,

18-69, cc(0)
282 trauma van huid, subcutis of borst,

0-17
283 de kleinere huidaandoeningen,

age70cc(1)
284 de kleinere huidaandoeningen,

17.62 15.23

9.94 10.70

5.50 3.74

16.77 15.54

n m s n

41 22.53 15.88 32

16 21.06 12.94 16

37 9.03 4.48 37
19 21.06 14.44 17
5 20.20 5

33 5.52 3.86 33
26 20.21 9.89 24
56 8.48 5.20 56
38 10.70 6.59 37

13 17.62 15.23 13

16 9.94 10.70 16

8 5.50 3.74 8

39 14.08 10.29 37

age70cc(0) 7.02 9.67 291 6.45 6.79 289
11.85 14.68 638 10.01 9.85 620

BSS~INITSS - 30,163~
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Tabel 6.10. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten

1-100
A. operatief
285 amputaties
286 bijnier en hypofyse
287 huidtransplantaties, wondtoilet
288 operaties i.v.m. zwaarlijvigheid
289 bijschildklier
290 schildklier
291 thyroglossal ductus
292 overige endocr., voed.- en metab.

op., age70cc(1)
293 overige endocr., voed.- en metab.

op., age70cc(0)
468 overige

B. niet-operatief
294 diabetes, 36f
295 diabetes, 0-35
296 voedings en div. stofwisselings-

ziekten, 18t, age70cc(1)
297 voedings en div. stofwisselings-

ziekten, 18-69, cc(0)
298 voedings en div. stofwisselings-

ziekten, 0-17
299 congenitale stofwisselingsziekten
300 endocriene ziekten, age70cc(1)
301 endocriene ziekten, age70cc(0)

m s
36.63 29.11
23.83 14.94
4.00
12.25 5.03
10.94 5.09
14.10 8.74
4.20

29.75 7.25

19.10 15.68
26.10 20.58
16.43 13.14

19.63 17.15

18.42 10.53

12.78 8.37
20.65 19.46
18.29 18.55
12.64 13.97
17.04 13.41

1-56
n m s n

8 22.83 6
12 23.83 14.94 12

1 4.00 1
67 12.25 5.03 67
16 10.94 5.09 16
96 14.10 8.74 96
5 4.20 5

8 29.75 7.25 8

10 19.10 15.68 10
29 18.38 12.31 24

252 14.97 9.78 245
BSS~INITSS - 21,561~

1-57
n m s n

298 18.49 10.67 294
79 14.37 10.93 78

57 17.36 12.42 55

40 18.42 10.53 40

85 12.78 8.37 85
17 16.44 9.08 16
51 16.33 15.77 48
100 11.45 11.28 98
727 16.10 11.33 715

BSS~INITSS - 5,751g
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Tabel 6.11. Aandoeningen van nier en urinewegen

1-100
A. operatief
302 niertransplantatie
303 nier-, ureter- en de grotere blaas-

operaties, maligniteit
304 overige nier-, ureter- en grotere

blaasoperaties, age70cc(1)
305 overige nier-, ureter- en grotere

blaasoperaties, age70cc(0)
306 prostatectomie, age70cc(1)
307 prostatectomie, age70cc(0)
308 de kleinere blaasoperaties,

age70cc(1)
309 de kleinere blaasoperaties,

age70cc(0)
310 transurethrale ingrepen, age70cc(1)
311 transurethrale ingrepen, age70cc(0)
312 urethra-operaties, 18f, age70cc(1)
313 urethra-operaties, 18-69, cc(0)
314 urethra-operaties, 0-17
315 overige nier- en urinewegoperaties
468 overig

m s

31.15 18.47

24.92 14.72

16.51 6.36
25.73 21.83
15.33 4.72

9.25 5.26

19.88 10.12
12.19 12.68
7.41 4.15
9.06 6.40
6.90 2.72
6.57 4.77
17.83 12.50
20.43 25.31
16.06 14.71

1-60
n m s n

27 27.48 12.61 25

76 23.46 11.56 74

82 16.51 6.36 82
15 21.07 12.72 14
6 15.33 4.72 6

12 9.25 5.26 12

8 19.88 10.12 8
70 11.09 8.79 69
64 7.41 4.15 64
16 9.06 6.40 16
30 6.90 2.72 30
21 6.57 4.77 21
12 17.83 12.50 12
42 13.76 14.49 38

481 14.65 10.97 471
BSS~INITSS - 34,236~

1-100

B. niet-operatief
316 nierinsufficiëntie, geen dialyse
317 nierinsufficiëntie, wel dialyse
318 malígniteit, age70cc(1)
319 maligniteit, age70cc(0)
320 infecties, 18f, age70cc(1)
321 infecties, 18-69, cc(0)
322 infecties, 0-17
323 stenen, age70cc(1)
324 stenen, age70cc(0)
325 sympt. en afw. bevind., 18t,

age70cc(1)
326 sympt. en afw. bevind.,

18-69, cc(0)
327 sympt. en afw. bevind., 0-17
328 urethrastrictuur, 18f, age70cc(1)
329 urethrastrictuur, 18-69, cc(0)
330 urethrastrictuur, 0-17
331 overige nier en urinewegaand., 18f,

age70cc(1)
332 overige nier en urinewegaand.,

18-69, cc(0)
333 overige nier en urinewegaand., 0-17

m s
20.54 19.47
18.00
23.91 11.15
10.25
22.19 15.07
17.00 10.72
11.53 9.20
14.22 11.46
7.52 5.07

14.67 10.51

7.61 8.69
14.73 13.39
10.33
2.00
10.00

18.58 12.99

11.42 8.64
15.45 17.33
13.81 12.08

1-50
n m s n

13 15.33 5.43 12
1 18.00 1

11 23.91 11.15 11
4 10.25 4

37 19.15 11.40 34
20 17.00 10.72 20
30 11.53 9.20 30
23 14.22 11.46 23
52 7.52 5.07 52

39 14.67 10.51 39

44 7.61 8.69 44
26 12.84 9.48 25
3 10.33 3
1 2.00 1
3 10.00 3

59 17.04 10.12 57

114 11.42 8.64 114
38 11.06 7.38 35

518 12.82 9.77 508
BSS~INITSS - 15,668~
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Tabel 6.12. Aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen

A. operatief
334 de grotere bekkenoperaties, cc(1)
335 de grotere bekkenoperaties, cc(0)
336 transurethrale prostatectomie,

age70cc(1)
337 transurethrale prostatectomie,

age70cc(0)
338 testisoperaties, maligniteit
339 overige testisoperaties, 18f
340 overige testisoperaties, 0-17
341 penisoperaties
342 circumcisie, 18f
343 circumcisie, 0-17
344 overige op. mann. gesl.org.,

maligniteit
345 overige op. mann. gesl.org.
468 overig

19.32 12.89

11.20 4.79
17.71 7.88
6. 55 3. 76
5.78 3.16
8.11 6.57
8.24 10.17
4.81 2.97

34.00
10.17 7.73
10.80
10.44 9.45

1-39
n m s n

30 19.24 4.65 29
35 16.31 3.23 35

69 16.42 7.01 64

25 11.20 4.79 25
17 17.71 7.88 17

111 6.55 3.76 111
125 5.78 3.16 125
28 8.11 6.57 28
21 8.24 10.17 21
48 4.81 2.97 48

5 21.00 4
6 10.17 7.73 6
5 10.80 5

525 9.73 7.03 518

B. niet-operatief
346 maligniteit, age70cc(1)
347 maligniteit, age70cc(0)
348 goedaardige prostaathypertrofie,

age70cc(1)
349 goedaardige prostaathypertrofie,

age70cc(0)
350 ontsteking
351 sterilisatie 1)
352 overige aand. mann. gesl.org.

21.67

6. 50
7.84 8.14
1.67
4.69 2.13
8.16 9.61

BSS~INITSS - 50,863~

1-37
n m s n
24 12.05 8.39 22
5 9.80 5

3 5.50 2

2 6.50 2
44 7.00 6.00 43
3 1.67 3

55 4.69 2.13 55
136 6.83 5.83 132

BSS~INITSS - 22,012~

1) Vasectomie wordt immers als niet-OK ingreep beschouwd.
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Tabel 6.13. Aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen

1-100

A. operatief
353 bekkenevisceratio, radicale hyster.,

m s

1-28
n m s n

24 13.80 8.08 15
78 14.63 4.01 72

367 12.64 2.06 365
109 13.15 4.17 105

3 16.33 3

vulvectomie 27.33 20.55
354 overige hysterectomie, age70cc(1) 16.41 7.46
355 overige hysterectomie, age70cc(0) 12.75 2.52
356 reconstructie-operaties 14.07 6.48
357 uterus en adnexa, maligniteit 16.33
358 uterus en adnexa, behalve onder-

binding eileider
359 onderbinden eileiders
360 vagina, cervix en vulva
361 laparoscopie en endoscopie
362 laparoscopische sterilisatie
363 dilatatie, curettage en conisatie,

maligniteit
364 overige dilatatie, curettage en co-

nisatie
365 overige op. vr. geslachtsorganen
468 overig

10.13 6.77 147 9.59 4.93 145
3.92 2.16 25 3.92 2.16 25
5.24 6.92 125 4.73 3.87 124
4.52 4.49 180 4.37 4.04 179
3.08 1.08 436 3.08 1.08 436

4.94 3.40 35 4.94 3.40 35

1.73
8.67

495 2.79 1.73 495
21 8.37 4.98 19
4 10.00 4

2.79
10.67
10.00
7.04 6.82 2049 6.56 5.27 2022

BSS~INITSS - 69,681-s

1-100

B. niet-operatief m s

1-34
n m s n

366 maligniteit, age70cc(1) 14.00 12.18 15 10.46 8.41 13
367 maligniteit, age70cc(0) 6.79 6.05 24 6.79 6.05 24
368 infectie 13.63 8.40 27 11.88 5.78 25
369 overige aand. vr. geslachtsorganen 5.48 7.68 87 4.52 4.39 85

7.96 8.82 153 6.67 6.06 147
BSS~INITSS - 23,462~
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Tabel 6.14. Zwangerschap, bevalling en kraambed

370 sectio caesarea, cc(1)
371 sectio caesarea, cc(0)
372 vaginale bev., compl. diagnoses 1)
373 vaginale bev., geen compl. diagno-

ses 1)
374 vag. bev., sterilisatie en~of dila-

tatie s~ curettage
375 vag. bev., overige operaties m.b.t.

bevalling

1-100 1-36
m s n m s n

19.74 14.92 47 14.85 6.37 41
16.96 13.79 111 13.31 4.91 102
11.10 9.11 215 9.68 5.29 207

8. 14 6.93 1328 7.47 4.35 1307

16.26 19.20 19 10.29 3.80 17

376 kraambed, geen OK-ingreep 6.46 3.73
377 kraambed, met OK-ingreep 6.86 3.12
378 ectopische zwangerschap 10.41 2.69
379 dreigende abortus 14.17 12.56
380 abortus, zonder dilatatie s~ curettage 5.57 6.68
381 abortus, met dilatatie ~ curettage 2.64 1.50
382 false labor 26.38 23.34
383 zwangerschapsaand., met complica-

ties 2)
384 zwangerschapsaand., zonder com-

plicaties 2)
468 overige operaties
469 overige diagnoses

7.77

52 6.46 3.73 52
21 6.86 3.12 21
27 10.41 2.69 27

136 11.77 7.43 128
28 5.57 6.68 28

273 2.64 1.50 273
8 10.60 5

7.45 208 7.49 6.22 207

11.03 10.11 113 9.93 7.21 110
12.67 3 12.67 3
10.91 11.19 75 9.47 6.42 73
8.94 8.96 2664 7.87 5.49 2601

BSS~INITSS - 21,230g

1) Hier wordt een aparte groep diagnoses onderscheiden, verschillend van cc.
2) Hier wordt een weer andere groep diagnoses onderscheiden, verschillend van cc.



- 41 -

Tabel 6.15. Pasgeborenen en aandoeningen in de perinatale periode 1)

1-100 1-37
m s n m s n

385 overleden of overgeplaatste neonaten 8.84 13.92
386 extreme immaturiteit 34.56 24.64
387 prematuriteit met complicaties 2) 20.78 12.63
388 prematuriteit, zonder complica-

ties 2)
389 a-terme pasgeborenen, met compli-

caties 2)
390 a-terme pasgeborenen, kleinere

20.19 12.13

12.63 11.80

43 5.00 6.98 39
18 18.18 8.18 11

122 17.87 9.01 110

107 17.62 8.67 98

279 10.53 5.75 266

complicaties 3) 8.81 6.65 217 8.34 4.46 215
391 normale pasgeborenen 6.63 3.41 1193 6.63 3.41 1193

9.62 9.19 1979 8.59 6.03 1932
BSS~INITSS - 35,039~

Tabel 6.16. Aandoeningen van bloed en bloedbereidende organen

1-100 1-70
A. operatief m s
392 miltexstirpatie, 18t 53.60
393 miltexstirpatie, 0-17
394 overiqe op. m.b.t. bloed en bloed-

bereidende organen 8.68 9.21
468 overig 19.33 9.85

15.31 18.14

1-100
B. niet-operatief
395 aand. van rode bloedlich., 18f
396 aand. van rode bloedlich., 0-17
397 stollingsstoornissen
398 reticulo endotheliale en immuni-

teitsstoornissen, age70cc(1)
399 reticulo endotheliale en immuni-

teitsstoornissen, age70cc(0)

m s
18.59 15.13
14.36 9.11
15.08 13.77

18.77 14.08

12.11 6.98
17.20 14.08

n m s n

5 30.33 3

38 8.68 9.21 38
15 19.33 9.85 15
58 12.70 11.80 56
BSS~INITSS - 28,810~

1-59
n m s n

135 17.80 13.73 133
14 14.36 9.11 14
36 15.08 13.77 36

13 15.33 6.98 12

18 12.11 6.98 18
216 16.49 12.79 213

BSS~INITSS - 2,084~5

1) Waar in alle MDC's de DRG indeling plaatsvindt op basis van hoofddiagnose (een
uitzondering vormt de AMI definitie) wordt in deze MDC geen onderscheid ge-
maakt tussen hoofd- of nevendiagnoses.

2) Hier wordt een aparte groep diagnoses onderscheiden, verschillend van cc.
De "zwaardere" complicaties zijn zowel indelingscriterium bij de prematuren
als bij de a-terme pasgeborenen.

3) Naast de "zwaardere" complicaties worden ook nog "kleinere" complicaties on-
derscheiden, ook weer verschillend van cc.
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Tabel 6.17. Myeloproliferatieve aandoeningen en slecht gespecificeerde nieuw-
vormingen

1-100

A. lymphoma en leukemie

400 grotere operaties
401 kleinere operaties, age70cc(1)
402 kleinere operaties, age70cc(0)
403 lymphoma en leukemie, 18f,

age70cc(1)
404 lymphoma en leukemie,

18-69, cc(0)
405 lymphoma en leukemie, 0-17
468 overige operaties

m s
23.82 20.53
32.33
22.29 21.81

21.94 20.22

17.76 19.02
9.00
19.00
21.08 19.42

1-79
n m s n

17 23.82 20.53 17
6 32.33 6

14 22.29 21.81 14

49 21.94 20.22 49

34 15.88 15.76 33
4 9.00 4
6 19.00 6

130 20.62 18.78 129
BSS~INITSS - 5,359á

B. overige
406 grotere operaties, cc(1)
407 grotere operaties, cc(0)
408 kleinere operaties
409 radiotherapie
410 chemotherapie
411 pers. anamnese met maligne

neopl., geen endoscopie
412 pers. anamnese met maligne

neopl., endoscopie
413 overige aandoeningen, age70cc(1)
414 overige aandoeningen, age70cc(0)
468 overige operaties

m
20.00
19.63 10.84
13.10 19.08
4.31 3.34
4.90 3.73

8.42 10.39

7.30 6.86
16.00 18.12
17.20 23.33
9.85 9.37
8.11 11.31

1-42
n m s n

5 20.00 5
8 19.63 10.84 8

10 7.33 5.94 9
108 4.31 3.34 108
41 4.90 3.73 41

38 7.32 8.00 37

10 7.30 6.86 10
17 11.94 7.15 16
20 10.83 13.07 18
13 9.85 9.37 13

270 6.97 7.51 265
BSS~INITSS - 25,881~
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Tabel 6.18. Infectieziekten en parasitaire ziekten

1-100 1-46

415 met OK-ingreep
416 sepsis, 18t
417 sepsis, 0-17
419 post-operatief en post-traumatisch
419 koorts door onbekende oorzaak, 18f,

age70cc(1)
420 koorts door onbekende oorzaak,

18-69, cc(0)
421 virusinfectie, 18f
422 virisinfectie 8~ koorts door onbeken-

de oorzaak, 0-17
423 overige infecties en parasitaire

ziekten

m s n m s n

23.00 14.86 18 20.82 12.00 17
28.50 18.37 8 24.29 15.10 7
12.29 5.88 7 12.29 5.88 7
10.55 4.35 20 10.55 4.35 20

16.00 6 16.00 6

12.10 5.70 10 12.10 5.70 10
13.40 8.39 15 13.40 8.39 15

8.94 8.76 33 7.56 3.82 32

13.81 7.18 42 13.81 7.18 42
14.04 10.50 159 13.21 8.71 156

Tabel 6.19. Psychische stoornissen

1-100

BSS~INITSS - 26,258~

1-100
m s n m s n

424 OK-ingrepen 31.17 6
425 angsttoestanden 8~ stress-reacties 23.97 24.08 37
426 neurotische depressie 30.04 23.74 45
427 overige neurosen 17.00 24.79 11 idem
428 persoonlijkheidsstoornissen 35.67 27.95 15
429 organische stoornissen~zwakzinnig-

heid 21.40 25.39 55
430 psychosen 31.20 23.59 91
431 overiqe gedragsstoornissen 8~ stoor-

nissen specifiek voor kinderleeftijd 19.06 22.12 31
432 overige psychische stoornissen 17.00 23.54 8

26.39 24.57

Tabel 6.20. Alcohol- en drugmisbrui}:

BSS~INITSS - 5,035~

1-100 1-60

m s n m s n

433 ziekenhuis verlaten tegen medisch
advies in 3.25 4 3.25 4

434 drugverslaving 1.67 3 1.67 3
435 overig druggebruik 19.00 1 19.00 1
436 alcoholverslaving 20.25 12.40 8 20.25 12.40 8
437 overig alcoholgebruik 3.57 3.11 14 3.57 3.11 14
438 alcohol en drugpsychosen 17.13 17.83 38 14.19 12.76 36

13.24 15.51 68 11.52 11.97 66

BSS~INITSS - 25,493~
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Tabel 6.21. Ongevalletsels, vergiftigingen en medicijnintoxicatie

1-100

A. operatief
439 huidtransplantatie t.g.v. letsel
440 wondtoilet
441 handoperaties
442 overige operaties t.g.v. letsel,

age70cc(1)
443 overige operaties t.g.v. letsel,

age70cc(0)
468 overige operaties

m s
13.28 12.03
20.50
7.09 3.94

25.16 21.66

9.45 6.57
11.27 9.07
14.10 14.33

1-100

B. niet-operatief
444 meervoudig trauma, 18f, age70cc(1)
445 meervoudig trauma, 18-69, cc(0)
446 meervoudig trauma, 0-17
447 allergiereacties, 18f
448 allergiereacties, 0-17
449 medicijnvergiftiging, 18t,

age70cc(1)
450 medicijnvergiftiging,

18-69, cc(0)
451 medicijnvergiftiging, 0-17
452 complicaties van behandeling,

age70cc(1)
453 complicaties van behandeling,

age70cc(0)
454 overige letsels, vergifiting of

medicijnintoxicatie, age70cc(1)
455 overige letsels, vergifiting of

medicijnintoxicatie, age70cc(0)

m s
2. 00
10.00 9.26
9. 33
5. 67
15.00

12.48 16.12

3.96 4.14
3.48 4.54

15.00 15.52

7.52 6.81

10.00

7.23 7.82
6.88 9.50

1-57
n m s n

18 13.28 12.03 18
6 20.50 6

11 7.09 3.94 11

32 19.66 13.22 29

58 9.45 6.57 58
11 11.27 9.07 11

136 12.65 10.58 133
BSS~INITSS - 18,662~

1-35
n m s n

1 2.00 1
8 10.00 9.26 8
3 9.33 3
3 5.67 3
1 15.00 1

50 8.00 7.70 45

106 3.96 4.14 106
54 3.48 4.54 54

17 10.20 8.02 15

48 6.91 5.42 47

1 10.00 1

22 5.76 3.82 21
314 5.64 5.84 305

BSS~INITSS - 14,464~s
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Tabel 6.22. Brandwonden

1-100 1-49
m s n m s n

456 overgeplaatst naar brandwonden-
centrum 7.67 3 7.67 3

457 extensieve brandwonden 4.00 2 4.00 2
458 niet-extensieve brandwonden,

huidtransplantatie 21.44 11.43 16 21.44 11.43 16
459 niet-extensieve brandwonden, OK-

ingreep m.b.t. brandwonden 27.50 2 27.50 2
460 niet-extensieve brandwonden,

geen OK-ingreep 13.85 9.36 26 13.85 9.36 26
468 overige operaties - -

16.10 11.00 49 16.10 11.00 49
BSS~INITSS - 23,303~

Tabel 6.23. Factoren die de gezondheidstoestand beinvloeden en contacten met ge-
zondheidsdiensten

1-100 1-47
m s n m G n

461 OK-ingreep 10.49 10.71 82 9.35 7.99 80
462 revalidatie 18.00 20.65 9 11.25 3.11 8
463 symptomen en afwijkende bevindingen,

cc(1) 28.80 21.51 10 23.22 13.06 9
464 symptomen en afwijkende bevindingen,

cc(0) 19.07 16.15 45 15.81 10.55 42
465 nazorg, persoonlijke anamnese met

maligniteit 9.00 11.41 9 9.00 11.41 9
466 overige nazorg 9.42 7.05 64 9.42 7.05 64
467 overige factoren die gezondheids-

toestanden beinvloeden 9.15 11.44 448 8.01 8.11 439
10.42 12.20 667 9.08 8.62 651

BSS~INITSS - 8,942~
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6.3. Interpretatie van resultaten

In g 6.2 zijn voor elke DRG gemiddelde, standaardafwijking en aantal

patiënten gepresenteerd, en voor elke MDC waaruit de outliers verwijderd waren

de verklaringskracht BSS~INITSS.
Al deze cijfers betreffen de gegevens van drie ziekenhuizen tesamen.

De gemiddelde verpleegduur van een DRG is dus een gewogen gemiddelde van de ge-

middelde verpleegduren in de drie ziekenhuizen.

m -
mi.ni f m2.n2 t m3.n3

nl f n2 f n3

Omdat s ook alle drie ziekenhuizen betreft, is het mogelijk dat s geen goede

indruk geeft van de homogeniteit van een DRG definitie. Als de gemiddelde ver-

pleegduur in de drie ziekenhuizen immers veel verschilt kan dit aanleiding ge-
ven tot een hoge standaardafwijking ofschoon voor elk ziekenhuis afzonderlijk
een lage standaardafwijking van toepassing is.l)

Naast deze invloed van verschillen in gemiddelde verpleegduur in elk
ziekenhuis op de overall-standaard afwijking is nog een factor het vermelden

waard. De verklaringskracht BSS~INITSS geeft aan welk aandeel van de totale

spreiding rond de gemiddelde verpleegduur m van een MDC men kan verklaren uit

verschillen in gemiddelde verpleegduur voor de diverse DRG's, mj. Hierbij geldt

2
BSS - E n.m? - n.m

j J 7

waarbij j de DRG's van de betreffende MDC aangeeft. BSS hangt dus niet alleen

af van verschillen in gemiddelde verpleegduur m, maar ook van het aantal pa-
J

3
1) (n-1).s2 - E[(n.-1).s? f n..m?] - n.m2

i i i i
i-1

3 2 3 2 2
- E(n.-1)s, t [ E n..m. - n.m ]

i i i ii-1 i-1

Hierin stelt de component tussen haken de BSS voor, als men onderscheid
maakt tussen de drie ziekenhuizen.
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tiënten n, in elke DRG. Omdat in elk van de drie ziekenhuizen de verdeling van
J

het aantal patiënten over de DRG's niet hetzelfde zal zijn, zijn niet alleen de

gemiddelde verpleegduren mij maar ook de aantallen patiënten nij van invloed op

de verklaringskracht BSS.~INITSS, die in elk van deze drie ziekenhuizen gevon-
i i

den wordt voor de opsplitsing van een MDC in DRG's.

Bovenstaande zal geillustreerd worden in tabel 6.24. Daarin staan de

resultaten van tabel 6.13 uitgesplitst naar de drie ziekenhuizen. Men kan daar-

uit aflezen:
- dat er verschillen bestaan in de gemiddelde verpleegduur van een DRG

- dat de standaardafwijkingen tussen de ziekenhuizen verschillen en dat steeds

in één of ineer ziekenhuizen de standaardafwijking van een DRG lager is dan de

overall-standaardafwijking
- de verdeling van de patiënten over de DRG's in elk ziekenhuis anders is

- de verklaringskracht BSS~INITSS in elk ziekenhuis anders is.

A1 deze conclusies hebben overigens alleen betrekking op de verpleegduur. Het

is derhalve mogelijk dat de verschillen die nu gevonden zijn in termen van ver-

pleegduur niet gevonden worden als alles in termen van kosten wordt uitgedrukt

omdat kleinere of tegengestelde verschillen bestaan voor de nevenverrichtingen.

Men zij dus voorzichtig met het trekken van conclusies uit deze cijfers; ze

zijn alleen bedoeld om aan te geven dat een database bestaande uit gegevens van

meerdere ziekenhuizen slechtere resultaten laat zien dat in sommige ziekenhui-

zen afzonderlijk gevonden kunnen worden.

6.4. Controle op homogeniteit

In g 4 is reeds aangekondigd dat m.b.v. contrastgroepenanalyse nage-

gaan zal worden in hoeverre een verdere opsplitsing (of enigszins gewijzigde

definitie) van één of ineer Amerikaanse DRG's zinvol is om een betere groepsin-
deling voor de Nederlandse situatie te verkrijqen.

Bij dit nagaan van de homogeniteit van de Amerikaanse DRG's doen zich

een aantal beperkingen voor:
- een statistische methode kan niet nagaan of er sprake is van medische homoge-

niteit. Omdat bij het ontwerp van het DRG classificatiesysteem een team me-

disch-specialisten betrokken is geweest, kunnen we echter vooralsnog veron-

derstellen dat daardoor ook voor de Nederlandse situatie de medische homoge-

niteit voldoende gewaarborgd is
- we beperken ons voorlopig tot de S!~1R gegevens. Dat heeft tot gevolg dat van

elke DRG slechts nagegaan wordt of er sprake is van verpleegduurhomogeníteit.
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Tabel 6.24. Detaillering van de resultaten uit tabel 6.13

DRG mi sl n1 m2 s2 n2 m3 s3 n3

353 16.29 9.43 7

354 13.63 2.72 41
355 12.41 1.90 179
356 11.51 3.30 53
357 11.50 2
358 9.13 5.17 99
359 3.19 0.75 16
360 3.95 2.99 91
361 4.11 3.91 119
362 2.76 0.49 163
363 6.09 5.13 11
364 2.16 1.09 303
365 8.60 5
468
totaal 6.01 5.10 1089

BSS~INITSS 71,58-s

366 10.44 8.95 9
367 5.00 2.92 17
368 11.25 4.39 12
369 4.52 3.78 27
totaal 6.71 5.47 65

13.00 1
13.73 2.12 41

14.73 2.53 11

12.10 1.91 10

7.24 4
4.21 1.76 14
3.61 1.74 90
5.00 4
3.89 0.75 119

12.67 3
5.00 1
6.03 4.37 298

87,19~

21.00 1
18.00 2
16.00 3
5.22 4.49 9

10.13 8.23 15

11.63 6.55 8
16.03 5.05 30
12.61 2.15 145
14.85 4.72 41
26.00 1
10.17 4.65 36
5.22 3.15 9
6.83 5.28 29
5.11 4.77 46
3.10 0.93 183
4.30 2.08 20
3.63 3.22 73
7.09 5.05 11
11.67 3
7.74 5.73 635

67,75~

7.00 3
8.40 7.50 5
11.40 7.21 10
4.39 4.74 49
5.85 5.88 67

BSS~INITSS 28,89ó 59,32~ 19,67~

m s n

13.80 8.08 15
14.63 4.01 72
12.64 2.06 365
13.15 4.17 105
16.33 3
9.59 4.93 145
3.92 2.16 25
4.73 3.87 124
4.37 4.04 179
3.08 1.08 436
4.94 3.40 35
2.79 1.73 495
8.37 4.98 19
10.00 4
6.56 5.27 2022

69,681~

10.46 8.41 13
6.79 6.05 24
11.88 5.78 25
4.52 4.39 85
6.67 6.06 147

23,462~
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Als de verpleegduren van patiënten uit deze DRG niet veel uiteenlopen maar de
overige kosten wel, kan dat (nog) niet geconstateerd worden, zodat ten on-
rechte een verdere opsplitsing van de DRG achterwege blijft

- als een DRG slechts weinig patiënten bevat is het niet mogelijk om een sta-
tistisch verantwoorde suggestie voor verdere opsplitsing te geven omdat ver-
schillen in gemiddelde verpleegduur van eventuele subgroepen toevallig van

aard kunnen zijn. We zullen ons dus moeten beperken tot de DRG's met een groot

aantal patiënten.

Voor elke verdere opsplitsing (of definitiewijziging) van een DRG

wordt aangegeven
- de definitie van de nieuwe DRG's
- gemiddelde verpleegduur, standaardafwijking en aantal patiënten
- de extra verklaringskracht die de verdere opsplitsing (of definitiewijziging)
met zich meebrengt.

~ ~dDC 1 Aandoeiiiiíyei~ van het zenuwstelsel

Als in de DRG's 1, 2 en 3 een aparte groep overleden patiënten onder-
scheiden wordt levert dat een extra verklaringskracht op van 1,423~.

1 craniotomie, 18f, behalve traumata
2 craniotomie, 18t, traumata
3 craniotomie, 0-17
overleden

m s n
17.37 10.21 205
15.03 11.19 40
20.38 13.01 87
9.26 10.33 27

Als in de DRG's 14, 15, 16 en 17 een aparte groep overleden patiënten
en een aparte groep patiënten die naar het verpleeghuis zijn overgeplaatst wor-
den onderscheiden, neemt de verklaringskracht met 9,584~ toe.

overleden
verpleeghuis
14 gespecificeerde CVA, behalve TIA
15 transient ischemec attack
16 niet-gespecificeerde CVA, cc(1)
17 niet-gespecificeerde CVA, cc(0)

m s n
12.19 14.07 122
42.93 18.61 28
27.55 15.00 161
20.57 8.80 93
17.88 6.53 8
27.68 16.08 25
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Als in DRG 27, 28, 29 en 30 een aparte groep overleden patiënten wordt

onderscheiden neemt de verklaringskracht met 2,047~ toe.

27 traumatische coma en stupor,

28 traum. coma en stupor, coma

29 traum. coma en stupor, coma

30 traum. coma en stupor, coma

overleden

coma ~ 1 uur
~ 1 uur, 18t, age70cc(1)
~ 1 uur, 18-69, cc(0)
~ 1 uur, 0-17

m s n
21.98 15.43 46
19.83 11.56 59
15.64 8.83 67
17.55 8.86 84
3.79 4.63 28

- MDC 2 Oogaandoeningen

Opsplitsen van DRG 36 levert een extra verklaringskracht op van 1,721~.

m s n

coagulatie bij netvliesloslating 15.88 11.63 25

overige retina operaties 27.60 8.84 15
20.27 12.01 40

Opsplitsen van DRG 39 levert een extra verklaringskracht op van 11,163~.

discisie van lens en cataract
overige lensoperaties

- MDC 3 Keel-, neus- en ooraandoeningen

m s n
5.61 3.28 57
18.85 7.45 292
16.69 8.49 349

Als DRG 53 en 54 niet op basis van leeftijd maar op basis van type

operatie opgesplitst worden, verkrijgen we een extra verklaringskracht van 2,007~.

m s n
mastoid operaties 10.68 2.58 56

operaties van de neusbijholten 6.79 2.59 99
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Als DRG 55 verder opgesplitst wordt naar type operatie wordt de ver-
klaringskracht 16,393~ hoger.

m s n
ooroperaties 10.41 3.29 137

oorschelpoperaties 5.42 1.38 114

neusoperaties 5.05 1.37 151

keeloperaties 2.83 1.19 144
5.89 3.44 546

Als DRG 59 en 60 niet bij 18 jaar maar bij 15 jaar worden opgesplitst

(dezelfde grens als de SMR hanteert bij het onderscheid kinderen~volwassenen)

ligt de verklaringskracht 2,479~ hoger.

15f

0-14

- MDC 4 Aandoeningen van de ademhalingswegen

m s n
6.13 1.29 194
1.82 0.86 1698

DRG 75 opsplitsen op basis van hoofddiagnose levert een extra verkla-

ringskracht op van 5,421ó.

m s n
maligne neoplasma van de ademhalingswegen 31.33 13.04 81

overige aandoeningen 20.56 11.27 45
27.48 13.43 126

DRG 88 opsplitsen op basis van hoofddiagnose levert een extra verkla-

ringskracht op van 4,434ó.

m s n

emfyseem en chronische luchtwegobstructie niet elders
geclassificeerd
chronische bronchitis, bronchiëctasie, chronische
respiratore aandoeningen door rook en dampen en
congenitale bronchiëctasie

21.51 10.01 374

14.36 9.26 258
17.28 10.19 632



- MDC 7 Aandoeningen van lever, galblaas en alvleesklier

DRG 205 en 206 niet op basis van age70cc maar op basis van ageó5cc op-
splitsen levert een extra verklaringskracht op van 1,317~.

m s n
overige leveraandoeningen, ageó5cc(1) 24.74 15.11 50
overige leveraandoeningen, ageó5cc(0) 16.31 10.74 87

- MDC 8 Aandoeningen van bewegingsstelsel en bindweefsel

In DRG 244 en 245 de patiënten met jicht apart onderscheiden levert

een extra verklaringskracht op van 0.955~.

m s n
jicht 29.83 6
244 botziekte ~ septische arthropatie, age70cc(1) 18.68 13.47 25

245 botziekte ~ septische arthropatie, age70cc(0) 10.07 7.65 27

Door DRG 250, 251 en 252 en 253, 254 en 255 niet op basis van leeftijd

en age70cc opsplitsen maar alleen op basis van ageó5cc is een extra verklarings-
kracht te verkrijgen van 1,103~ (en dat met 2 DRG's minder:). Deze definitie-
wijziging heeft tot gevolg dat patiënten met leeftijd 0-17 die voorheen in DRG

252 en 255 ingedeeld werden onafhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van

substantial complications or comorbidities, nu op basis daarvan ingedeeld wor-

den in ageó5cc(i) of ageó5cc(0).

m s n
fractuur onderarm, hand en voet, ageó5cc(1) 13.60 5
fractuur onderarm, hand en voet, age65cc(0) 3.21 2.01 14
fractuur bovenarm en onderbeen, ageó5cc(1) 22.44 15.21 27
fractuur bovenarm en onderbeen, ageó5cc(0) 11.97 11.94 65

- MDC 10 Endocriene, voedings en stofwisselingsziekten

DRG 290 verder opsplitsen doet de verklaringskracht met 1,509~ toene-
men.



- 53 -

m s n

schildklieroperaties, age70cc(1) 18.24 12.12 17
schildklieroperaties, age70cc(0) 13.22 7.64 79

14.10 8.64 96

DRG 294 en 295 niet bij 36 jaar opsplitsen maar bij 45 jaar (wederom

een door de SMR onderscheiden leeftijdsgrens) levert een extra verklarings-

kracht op van 0,972~.

diabetes, 45t
diabetes, 0-44

- MDC 12 Aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen

m s n
19.14 10.80 258
14.19 10.18 114

In DRG 350 zijn een aantal patiénten met als hoofddiagnose "overtollig

pr2tiltiulil ei1 pliilïlGSiS" oi met di5 inyreep "pïiimosis-operatie" 1C11t is één niet-

OK-ingreep:). Als we deze als aparte groep beschouwen ligt de verklaringskracht

9.559~ hoger.

phimosis
overige ontstekingen

- MDC 13 Aandoeningen van de vrouwelijke aeslachtsorganen

m s n
5.16 3.15 32
12.36 8.81 11

DRG 361 opsplitsen op basis van hoofd- en nevendiagnosegegevens (ont-

steking van ovarium en eileider) levert een extra verklaringskracht op van

2,183~.

m s n
laparoscopie 8~ endoscopie, ontsteking 11.36 7.85 22

laparoscopie 8~ endoscopie, geen ontsteking 3.39 1.57 157
4.37 4.04 179



DRG 369 opsplitsen op basis van hoofddiagnose levert een extra verkla-

ringskracht op van 1,774~. Men moet zich echter realiseren dat de diagnose "in-

fertiliteit" steeds meer poliklinisch behandeld wordt, zodat dit verder opsplit-

sen in de toekomst overbodig zal worden.

infertiliteit
overige aandoeningen vrouwelijke geslachtsorganen

- MDC 14 Zwangerschap, bevalling en kraambed

m s n
2.92 1.98 26
5.22 5.06 59
4.52 4.39 85

De DRG's 372, 373, 374 en 375 bevatten de vaginale bevallingen. Daar-

onder zitten ook de poliklinische vaginale bevallingen. Omdat deze groep niet

op basis van diagnose of operatie af te zonderen is wordt de te verklaren va-

riabele zelf, de verpleegduur, als indelingscriterium gehanteerd. Als polikli-

nische bevalling worden derhalve aangerekend de opnames die een verpleegduur

van slechts één of twee dagen hebben én die tot een ontslag naar huis geleid

hebben. Dit leidt tot een extra verklaringskracht van 15,365~.

m s n
poliklinisch 1.75 283

372 vag. bev., complicerende diagnoses 10.16 5.07 195

373 vag. bev., geen complicerende diagnoses 8.97 3.60 1036

374 vag. bev., sterilisatie en dilatatie 8~ curettage 10.29 3.80 17

375 vag. bev., overige operaties m.b.t. bevalling -

Dat in de Amerikaanse indeling geen aparte groep poliklinische beval-

lingen onderscheiden hoeft te worden wordt mede veroorzaakt door de lage gemid-
delde verpleegduur van DRG 373, waarin ook in Nederland de meeste poliklinische
bevallingen waren ingedeeld, namelijk m- 3,3 dagen.

DRG 383 verder opsplitsen op basis van hoofddiagnose levert een extra

verklaringskracht op van 1,189~.

anemie

zwangerschapsaandoeningen met complicaties

m s n
2.71 3.07 34
8.43 6.26 173

7.49 6.22 207
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Zelfs na het afzonderen van de patiënten met anemie, ligt de gemiddelde ver-

pleegduur van patiënten met zwangerschapsaandoeningen met complicaties onder de
gemiddelde verpleegduur van patiënten met zwangerschapsaandoeningen zonder com-
plicaties (DRG 384).

- MDC 15 Pasgeborenen en aandoeningen in de perinatale periode

Ook hier is het zinvol om een afzonderlijke groep poliklinische beval-

lingen te onderscheiden. Nu is dit onderscheid naast verpleegduur van één of

twee dagen en ontslag naar huis ook nog gebaseerd op het in het ziekenhuis ge-

boren zijn. De extra verklaringskracht bedraagt 15,571~.

m s n
385 overleden of overgeplaatst 5.00 6.98 39
poliklinische bevalling 1.61 300

386 extreme immaturiteit 18.18 8.18 11

387 prematuriteit .~.ct cc:~.plicaties í7.8i 9.01 110

388 prematuriteit, geen complicaties 18.13 8.31 95

389 a-terme pasgeborenen met complicaties 10.66 5.70 262

390 a-terme pasgeborenen, kleinere complicaties 8.70 4.30 204

391 normale pasgeborenen 8.19 2.22 911

Na dit rekening houden met poliklinische bevallingen blijft voor de DRG's 389 en

391 een groot verschil aanwezig tussen baby's die in het ziekenhuis zijn gebo-
ren en baby's die niet in het ziekenhuis geboren zijn (en waarvan de moeder dus
niet in het ziekenhuis ligt). De verklaringskracht ligt hierdoor 1,728~ hoger.

DRG 389
in het ziekenhuis geboren
niet in het ziekenhuis geboren
DRG 391
in het ziekenhuis geboren
niet in het ziekenhuis geboren

m s n
11.71 5.42 196
7.52 5.35 66

8.35 2.01 850
5.90 3.39 61
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- MDC 16 Aandoeningen van bloed en bloedbereidende organen

Door DRG 395 en 396 niet bij 18 maar bij 70 jaar op te splitsen is een

extra verklaringskracht te verkrijgen van 4,122~.

m s n

aand. van rode bloedlich., 70t 21.20 14.30 64

aand. van rode bloedlich., 0-69 14.59 11.92 83

- MDC 19 Psychische stoornissen

Door overleden patiënten en patiënten die naar een verpleeghuis zijn

overgeplaatst apart in te delen is een extra verklaringskracht te verkrijgen van

6,312~.

m s n

overleden~verpleeghuis 45.00 36.40 17

424 OK-ingrepen 31.17 6

425 angsttoestanden 8~ stress-reacties 23.24 23.38 35

426 neurotische depressie 30.04 23.74 45

427 overige neurosen 9.90 8.17 10

428 persoonlijkheidsstoornissen 31.14 22.59 14

429 organische stoornissen~zwakzinnigheid 14.87 19.04 46

430 psychosen 31.78 23.54 89

431 overige gedragsstoornissen 8~ stoornissen specifiek

voor de kinderleeftijd 19.63 22.27 30

432 overige psychische stoornissen 19.14 24.57 7

- MDC 20 Alcohol en drugmisbruik

Door DRG 436, 437 en 438 enigszins te wijzigen is een extra verklarings-

kracht te verkrijgen van 9,248~.

m s n

436 alcoholverslaving 16.93 13.20 30

437 alcoholmisbruik 3.71 2.95 21

438 alcohol en drugpsychosen 19.57 11.65 7



Veranderingen t.o.v. de Amerikaanse defínities zijn tweeërlei:
- diagnose "303.0 alcoholverslavingssyndroom; acute alcoholintoxicatie" wordt

overgeheveld van de alcohol en drugpsychosen (DRG 438) naar misbruik van al-
cohol (DRG 437)

- diagnose "303.9 alcoholverslavingssyndroom; overige en niet gespecificeerde
alcoholverslaving" kan uitgebreid worden met een vijfde cijfer. Dat geeft aan
dat continu (1), in episoden (2) of in remissie (3) sprake is van deze aan-
doeningen. Als dit niet gespecificeerd is wordt het vijfde cijfer 0. Oorspron-
kelijk bestond DRG 436 uit de diagnoses 303.91, 303.92 en 303.93. Nu is 303.90
overgeheveld van DRG 438 naar DRG 436.

- MDC 21 Ongevalletsel, vergiftigingen en medicijnintoxicatie

Door DRG 449, 450 en 451 niet op basis van leeftijd en age70cc op te
splitsen maar alleen op basis van leeftijd (en substantial complication or
comorbidities buiten beschouwing te laten) neemt de verklaringskracht met 6,603~
toe.

m s n
medicijnvergifiting, 70t 14.07 7.98 14
medicijnvergiftiging, 0-69 4.04 4.58 191

- MDC 23 Factoren die de gezondheid beïnvloeden en overige contacten met de ge-

zondheidszorg

Door DRG 467 op basis van hoofddiagnose verder op te splitsen is een
extra verklaringskracht te vinden van 7. 268~.

slecht omschreven aandoeningen
overige factoren die de gezondheidstoestand befnvloeden
(V-codes)

m s n
11.74 10.26 160

5.87 5.54 279
8.01 8.11 439
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6.5. Frequentieverdelinq DRG's

Het Amerikaanse DRG classificatiesysteem onderscheid 467 DIàG's. Enke-

le DRG's komen in Nederlandse ziekenhuizen niet of nauwelijks voor, bijvoorbeeld

hart- en niertransplantaties en openhartoperaties. Andere DRG's komen daarente-

gen wel vaak voor, maar bevatten slechts weinig patiënten. Weer andere DRG's

bevatten zeer veel patiënten. Het zullen met name deze laatste DRG's zijn waar

men zich bij de diverse toepassingen van DRG's op zal richten.

In tabel 6.25 is een overzicht gegeven van de DRG's met het grootste

aantal patiënten. Daaruit valt op te maken dat 20 (van de 467) DRG's 33,22~ van

de 34110 patiënten met een verpleegduur van 100 dagen of minder beschrijven en

de 50 DRG's met de meeste patiënten 53,20~ van dit totaal. Soortgelijke resul-

taten werden in de Verenigde Staten gevonden. Daar bleken (in het oude DRG clas-

sificatiesysteem met slechts 383, dus gemiddeld grotere, DRG's) de 20 DRG's met

het grootste aantal patiënten 40~ van de patiënten te beschrijven ën de 75 groot-

ste DRG's 65~ van de patiënten (Grimaldi en Micheletti, 1980).

Tabel 6.25. Frequentieverdeling van DRG's

DRG aantal patiënten DRG aantal patiënten

1 60 1747 26 227 286
2 373 1328 27 389 279
3 391 1193 28 381 273
4 88 639 29 184 261
5 55 550 30 158 247
6 364 495 31 182 238
7 243 455 32 82 237
8 467 448 33 266 231
9 222 436 34 1 230

10 362 436 35 162 226
11 215 420 36 41 222
12 167 381 37 127 222
13 183 372 38 390 217
14 355 367 39 372 215
15 229 354 40 383 208
16 39 352 41 140 205
17 225 345 42 119 192
18 232 344 43 56 189
19 231 340 44 361 180
20 125 330 45 198 176
21 14 319 46 163 175
22 122 305 47 224 156
23 261 298 48 59 152
24 294 298 49 358 147
25 284 291 50 134 141

totaal 18148 (53,20~)
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7. Conclusies

Uit de in ~ 6 getoonde resultaten kunnen een aantal conclusies getrok-
ken worden:
- het Amerikaanse DRG classificatiesysteem onderscheidt ook voor de Nederlandse

situatie groepen die veel in verpleegduur van elkaar verschillen: de verkla-
ringskracht BSS~INITSS is redelijk tot qoed te noemen. Dit is voor het opera-
tieve deel van elke MDC in grotere mate het geval, dan voor het niet-opera-
tieve deel, waarschijnlijk omdat daar de nadruk meer ligt op het therapeuti-
sche dan op het diagnostische aspect van de behandeling (zie ook appendix 4);

- t.a.v. de homogeniteit van de Amerikaanse DRG's valt te constateren dat met
name de DRG's met een groter aantal patiënten (en derhalve van groter belang
bij toepassingen van DRG's) een lage standaardafwijking van de verpleegduur
hebben. Dit neemt niet weg dat toch een aantal DRG's in aanmerking komt voor
een verdere opsplitsing of aanpassing van de definitie (g 6.4). Deze analyse
is echter beperkt gebleven tot verpleegduurhomogeniteit. Uit analyses die ook
andere kosten in de beschouwinq betrekken en de Amerikaanse DRG's ook door
Nederlandse specialisten op medische homogeniteit laten beoordelen kunnen
nog verdere aanpassingen van het Amerikaanse DRG classificatiesysteem naar
voren komen; niet alleen in de vorm van verdere uiteenrafeling maar ook in de
vorm van samenvoeging van DRG's (~ 4).

De voorlopige conclusie mag zijn dat het DRG concept ook voor de Nederlandse
situatie toepasbaar lijkt. Een zonder meer overnemen van de Amerikaanse DRG-
indeling lijkt niet zinvol, maar wellicht dat het bij enkele aanpassingen kan
blijven zodat geen geheel op de Nederlandse situatie toegespitst DRG-classifi-
catiesysteem ontwikkeld, en onderhouden, hoeft te worden.



Appendix 1. Verwachte verpleegduur

De SMR verwerkt de medische gegevens van de meeste algemene (f 90~) en

alle academische ziekenhuizen. Op basis van deze gegevens-"pool" is zij in staat

verwachtingscijfers te berekenen. Dit betekent dat zij aan kan geven hoe de ge-

middelde verpleegduur van een ziekenhuis (of specialisme, of specialist) er uit

gezien zou hebben als elke patiënt uit dat ziekenhuis (of van dat specialisme

of van die specialist) even lang opgenomen zou zijn als de gemiddelde verpleeg-

duur van patiënten uit de pool met dezelfde diagnose, operatie en leeftijd.

Door nu de "verwachte gemiddelde verpleegduur" te vergelijken met de werkelijke

gemiddelde verpleegduur, worden gemiddelden vergeleken die betrekking hebben op

gelijksoortige patiëntenbestanden zodat het bezwaar dat kleeft aan het zonder

meer vergelijken van gemiddelde verpleegduren niet meer opgaat.

Hoe gaat de SMR in concreto te werk bij de berekening van de verwach-

tingscijfers?
Uitgegaan wordt van de cijfers van de deelnemende ziekenhuizen van het

voorgaande jaar.l) Op grond van de leeftijdsgroep (5 groepen), de hoofddiagnose

en de hoofdoperatiegroep (40 operatiegroepen t 1 groep niet-geopereerden) wordt

aan elke individuele patiënt een verwachte verpleegduur toegekend. Deze groot-

heid is gelijk aan de gemiddelde vernleegduur van overeenkomstige patiënten in

het totale materiaal van de pool van het voorgaande jaar, waarbij met overeen-

komstige patiënten bedoeld wordt patiënten afkomstig uit dezelfde leeftijds-

groep, met dezelfde (dríecijferige) hoofddiagnose en dezelfde groepscode van de

belangrijkste operatie. De gemiddelde verwachte verpleegduur van een categorie

patiënten wordt berekend door het gemiddelde van de individuele verwachte ver-

pleegduren van die categorie patiënten te bepalen.

In de SMR pool zijn bij de berekening van de verwachtingscijfers geen

gegevens opgenomen van overleden patiënten of van patiënten met een verpleeg-

duur van 100 of ineer dagen. Daarom wordt ook geen verwachte verpleegduur bere-

kend uitgaande van het vergelijkingsjaar indien
- de patiënt is overleden

de verpleegduur honderd of ineer dagen is geweest
geen gegevens van overeenkomstige patiënten in de SMR-pool aanwezig zijn (de

betreffende patiëntengroep in de SMR-pool leeg is).

1) Dit betekent dat de werkelijke en de verwachte gemiddelde verpleegduur van
de pool niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn. Het is derhalve mogelijk dat,
bij een teruglopende gemiddelde verpleegduur, bijna alle ziekenhuizen een
werkelijke gemiddelde verpleegduur hebben die lager is dan de verwachte.
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Aan deze patiënten wordt als verwachte verpleegduur de werkelijke verpleegduur
toegekend. Dit betekent dat deze patiënten wel de hoogte van de gemiddelde ver-
wachte verpleegduur beinvloeden (zoals ze ook de hoogte van de werkelijke ge-
middelde verpleegduur beinvloeden) maar niet het verschil tussen de werkelijke
en de verwachte gemiddelde verpleegduur.l)

Op soortgelijke wijze worden ook verwachtingscijfers berekend voor de
pre-operatieve verpleegduur (dit is het aantal verpleegdagen voorafgaande aan
de belangrijkste operatie). Bij deze berekening wordt de verwachte pre-opera-
tieve verpleegduur gelijkgesteld aan de werkelijke pre-operatieve verpleegduur
als de belangrijkste ingreep een niet-operatieve ingreep betreft zoals biop-
sieën, puncties, scopieën en conservatieve behandelingen.

1) Om helemaal nauwkeurig te zijn: alleen het relatieve aandeel van deze pa-
tiënten in de totale patiëntenpopulatie beínvloedt het verschil tussen wer-
kelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur; omdat het om uitzonderingsge-
vallen gaat is deze invloed echter te verwaarlozen.



Appendix 2, SMR-gegevens

Van elke patiënt beschikken we over de volgende oríginele dan wel af-
geleide gegevens:

spoed
indlft

lftijd

indlftkl

gesl

indbti

cacode
wvpld
vvpld
wpovpld
vpovpld
wvo

diagl
diag2 t~m diagl0
diaggrl
ndgrl t~m ndgr9
operl
oper2 t~m operó
opergrl
opergr2 t~m opergró
indmed
indcon
spcmut
spmel
spme2 t~m speme7
ontspec
operspec
cc

oper

al dan niet spoed-opname
is de leeftijd in dagen, maanden, jaren of jaren
boven de 100 jaar gegeven
leeftijd
leeftijdsklasse: 0, 1-14, 15-44, 45-64 of 65f
geslacht
ziekenfonds of particulier verzekerd, of zieken-
fonds en bijverzekerd
indicatie-maligniteit
werkelijke verpleegduur
verwachte verpleegduur
werkelijke pre-operatieve verpleegduur
verwachte pre-operatieve verpleegduur
ontslagstatus (naar huis, verpleeghuis, overge-
plaatst, tegen medisch advies, overleden)
hoofddiagnose
nevendiagnoses
SMR-hoofddiagnose-groep
nevendiagnose-groepen
belangrijkste operatieve ingreep
andere operatieve ingrepen
SMR-hoofdoperatie-groep
nevenoperatie-groepen
al dan geen medebehandeling
al dan geen consulten
al dan geen overdracht
opname specialisme
overige behandelende specialismes
ontslag specialisme
opererend specialisme
al dan geen 'substantial complication or comor-
bidity' (volgens de Amerikaanse definitie)
al dan geen OK-ingreep ondergaan (volgens de
Amerikaanse definitie)



ongeval
aantcc

aantoper
aantspec
age55cc

ageó0cc

ageó5cc

age70cc

age75cc

al dan niet slachtoffer van ongeval
aantal 'substantial complications or comorbidi-
ties'
aantal OK-ingrepen
aantal behandelende specialismes
ouder dan 55 en~of 'complications or comorbidi-
ties'
ouder dan 60 en~of 'complications or comorbidi-

ties'
ouder dan 65 en~of 'complications or comorbidi-
ties'
ouder dan 70 en~of 'complications or comorbidi-

ties'
ouder dan 75 en~of 'complications or comorbidi-

ties'



Appendix 3. Verband tussen Major Diagnostic Categories en ICD-9-CM

Hieronder worden de 23 MDC's vermeld. Ter vergelijking wordt daarachter

aangegeven met welke hoofdstukken uit de 'classificatie van ziekten' van de

ICD-9-CM code de betreffende diagnoses grotendeels overeenkomen.

MDC

1 Zenuwstelsel
2 Oog
3 Keel, neus en oor

4 Ademhalingswegen

5 Hartvaatstelsel

6 Spijsverteringsstelsel
7 Lever, galblaas en alvleesklier
8 Bewegingsstelsel en bindweefsel
9 Huid, subcutis en borst

10 Endocriene, voedings- en stof-
wisselingsziekten

il Nier en urinewegen
12 Mannelijke geslachtsorganen
13 Vrouwelijke geslachtsorganen
14 Zwangerschap, bevalling en

kraambed
15 Normale geboorte en aandoeningen

in perinatale periode
16 Bloed en bloedvormende organen en

immuniteitsstoornissen
17 Myeloproliferatieve aandoeningen

en slecht gespecificeerde nieuw-
vormingen

18 Infectieziekten en parasitaire
ziekten (m.b.t. het hele lichaam
of niet gespecificeerde delen)

19 Psychische stoornissen
20 Alcohol en drugmisbruik
21 Ongevalletsel, vergiftigingen en

medicijnintoxicatie
22 Brandwonden

ICD-9-CM

Zenuwstelsel en zintuigen

Ademhalingswegen
Hartvaatstelsel
Spijsverteringsstelsel

Bewegingsstelsel en bindweefsel
Huid en subcutis
Endocriene, voedings- en stofwisse-

lingsziekten
Urogenitaal stelsel

Zwangerschap, bevalling en kraambed

Aandoeningen perinatale periode

Bloed en bloedvormende organen

Nieuwvormingen

Infectieziekten en parasitaire ziek-
ten

Psychische stoornissen

Ongevalletsels en vergiftigingen



23 Factoren die de gezondheidstoe- Factoren die de gezondheidstoestand

stand beínvloeden en contacten beïnvloeden en contacten met gezond-

met gezondheidsdiensten heidsdiensten (aanvullende classifi-
catie)

Congenitale afwijkingen
Symptomen en onvolledig omschreven
ziektebeelden

De laatste twee diagnosegroepen in de ICD-9-CM kolom hebben geen spe-

cifieke tegenhanger in de MDC classificatie. De diagnoses in deze twee groepen

zijn, al naar gelang het orgaanstelsel dat ze betreffen, over alle MDC's ver-

spreid ingedeeld. Voor een gedetailleerd overizcht van de samenhang tussen

ICD-9-CM en MDC zij verwezen naar tabel A.3.1, waarin staat aangegeven hoeveel

patiënten van een bepaalde MDC in elk der SMR diagnosegroepen vallen.



Tabel A.3.1. MDC's vs. SMR hoofddiagnosegroepen

Diagnosegroep MD
1 Infectieziekten
2 Maligne neoplasmata
3 Benigne neoplasmata
4 Diabetes
5 Endocriene en stofwisselingsziekten
6 Hematologische aandoeningen
7 Psychische aandoeningen
8 Neurologische aandoeningen
9 Oogziekten

10 Oorziekten
11 Ischemische hartziekten
12 Overige hartziekten
13 Cerebrovasculaire aandoeningen
14 Hypertensie en arterie ziekten
15 Overige aandoeningen hartvaatstelsel
16 Acute luchtweginfectie
17 Tonsillen en adenoid
18 Aandoeningen bovenste luchtwegen
19 Pneumonie en influenza
20 Chronische obstructieve longziekten
21 Overige aandoeningen ademhalingswege
22 Aandoeningen van gebit en mond
23 Ziekten van oesofagus, maag en

doudedum
24 Appendicitis
25 Buikbreuken
26 Aandoeningen van darm en peritoneum
27 Ziekten van lever, galblaas en

pancreas
28 Aandoeningen van nier en urinewegen
29 Aandoeningen van de mann. gesl. org.
30 Aandoeningen van de mamma
31 Menstruatiestoornissen
32 Overige aandoeningen vr. gesl.org.
33 Abortus
34 Zwangerschapscomplicaties
35 Geheel normale partus
36 Overige afwijkingen graviditas en

partus
37 Complicatie voornamelijk bij de

partus
38 Complicaties van het kraambed
39 Huidziekten
40 Azthropathieën
41 Dorsopathieën
42 Reuma, behalve rug

1
80

167
57

10
613

1
1

609

27
20

2

13
14
2

45

915

1

3
5

33
9

359

79
786
656

~ 2

29

4
41
371

3

12

38

20

256
886
244

5

19

1011
753

570
325

6
73

261
90

15
12
6

82

160

443
462
625
819

4

7

26
69
4

7

1

618

8
4

70
58

7

2

2

17

1
1047
878
601

9
57

270
166

1

1
1

298

741

10

17
38

400
461

11

157
11

1
5

14

678

12

1
87
5

30

405

13
7

160
254

13

1

467
822

14

337
942
144

668

526
23

15 16
6

1

2
244

1

6

17

178
6

2

18
102

19

301

20

69

21 22 23 totaal
415
1854
723
445
507
256
402
618
916
360
1011
793
609
602
441
99

1786
656
258
886
244
189

443
462
625
819

618
678
405
298
467
826
337
942
144

668

526
23

749
1047
905
622



Diagnosegroep

43 Overige aandoeningen bewegings-
stelsel

44 Congenitale afwijkingen
45 Perinatale aandoeningen
46 Symptomen
47 Afwijkende bevindingen
48 Fracturen
49 Overige ongevalsletsels
50 Vergiftigingen
51 Contacten i.v.m. voortplanting en

ontwikkeling
52 Levend geborenen naar soort van

geboorte
53 Speciale (na)zorg
54 Overige contacten qezondheidszorg-

diensten

MDC

Totaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 totaal

31 400 431
53 2 167 3 47 50 1 82 84 6 19 117 17 7 3 6 688

315 315
126 80 126 180 399 18 14 58 75 14 27 3 40 1160

7 6 4 2 1 5 19 1 1 2 4 188 240
129 2 59 21 37 714 962
384 31 10 24 40 1 353 94 15 3 2 1 2 56 49 1065
40 21 2 25 5 3 26 381 503

6 455 24 32 517

1657 1657
1 12 14 274 41 1 10 150 101 604

2 1 27 1 64 1 15 307 418

324 1051 3305 "053 2969 !i96 745 536 1770 985 1000 665 2202 2664 1979 275 403 159 315 69 452 49 68 34234
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Appendix 4. Pre- en post-operatieve verpleegduren

Een kleine vingerwijzing voor de grotere homogeniteit (en de daarmee

samenhangende verklaringskracht) van de operatieve delen van een MDC moge ge-

vonden worden in onderstaande pre- en post-operatieve verpleegduren (groten-

deels overeenkomend met het diagnostische en therapeutische deel van een opna-

me) van de DRG's van MDC 11 (aandoeningen van nier en urinewegen) en MDC 12

(aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen. Daar blijkt de verhouding

tussen standaardafwijking en gemiddelde bij de pre-operatieve verpleegduur im-

mers steeds groter dan bij de post-operatieve verpleegduur.

pre-operatief post-operatief
DRG m s m s
303 9.04 9.45 18.44 9.57
304 4.85 6.39 18.61 9.90
305 2.40 3.68 14.11 4.95
306 3.50 2.62 17.57 12.00
307 2.33 2.42 13.00 5.55
308 1.25 1.14 8.00 4.65
309 4.38 5.66 15.50 6.26
310 2.78 4.19 8.30 6.69
311 1.69 2.52 5.72 3.23
312 1.38 1.59 7.69 5.74
313 1.07 0.45 5.83 2.64
314 2.57 4.40 4.00 1.55
315 4.67 7.09 13.17 9.78

totaal aantal patiënten

m s n
27.48 12.61 25
23.46 11.56 74
16.51 6.36 82
21.07 12.72 14
15.33 4.72 6
9.25 5.26 12
19.88 10.12 8
11.09 8.79 69
7.41 4.15 64
9. 06 6. 40 16
6.90 2.72 30
6.57 4.77 21
17.83 12.50 12

334 4.45 4.26 14.79 3.77 19.24 4.65 29
335 2.20 1.57 14.11 3.17 16.31 3.23 35
336 4.41 4.58 12.02 5.22 16.42 7.01 64
337 1.84 1.07 9.36 4.60 11.20 4.79 25
338 6.53 8.09 11.18 6.05 17.71 7.88 17
339 1.21 2.30 5.34 2.53 6.55 3.76 111
340 0.94 0.89 4.85 2.95 5.78 3.16 125
341 1.54 1.62 6.57 6.45 8.11 6.57 28
342 1.76 4.70 6.48 7.64 8.24 10.17 21
343 0.94 1.04 3.88 2.78 4.81 2.97 48
344 7.00 14.00 21.00 4
345 3.67 6.06 6.50 4.85 10.17 7.73 6
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