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" De opbrengst in de huisartspraktijk" (I)

Drs. J.P. Heesters

Het onderhavige artikel is gebaseerd op onderzoek van de Vakgroep Organisatie van
de gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool naar verschillende financieel-
economische aspecten van de huisartspraktijk. Eerder verschenen op basis van dit
onderzoek "Goodwill in de huisartspraktijk" (17)1) en "De honorering van de huis-
arts als vri~ beroepsbeoefenaar vergeleken met die van de ambtenaar en de werknemer
in de gezondheidszorg" (18).

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar de achter dit artikel opge-
nomen literatuurlijst.
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1. Inleiding.

In een eerdere aflevering van de reeks "ter discussie" van de Faculteit der Econo-
mische Wetenschappen onder de titel "De honorering van de huisarts als vrij be-
roepsbeoefenaar vergeleken met die van de ambtenaar en de werknemer in de gezond-
heidszorg" is - zoals de titel reeds aangeeft - getracht de netto-opbrengst uit
de huisartsenpraktijk te koppelen aan de honorering van ambtenaar en werknemer.
Onder netto opbrengst of honorering van de vrije beroepsbeoefenaar werd door ons
verstaan: het netto inkomen vóór belasting vermeerderd met te betalen sociale
lasten en pensioenpremie.

Schematisch:

- netto opbrengst ;izonorarium vrije beroepsbeoefenaar)
- pensioenpremie
- sociale lasten

- inkomen v3ar belasting
- inkomstenbelasting

- netto inkomen na belasting

hc

pc
sc

yc
bc

xc

In deze en de volgende aflevering(19) zal worden getracht voornoemde netto
opbrengst te koppelen aan de werkzaamheden welke de huisarts verricht.
Daartoe wordt de netto opbrengst als volgt gespecificeerd:

Bruto opbrengsten huisartsenfunctie OH
nevenfuncties ON

- Praktijkkosten huisartsenfunctie KH
nevenfuncties KN

- honorarium huisartsenfunctie OH - KH
nevenfuncties ON - KN
totaal (OH f ON) -(KH t KN) - hc

In deze aflevering zullen we ons beperken tot de bruto-opbrengsten uit de huis-

artsenfunctie.

Teneinde het onderhavige onderwerp enigszins overzichtelijk te kunnen behandelen is
qekozen voor de volgende onderverdeling.

OH Bruto opbrengsten uit huisartsenhulp welke worden geacht te zijn begrepen onder
het abonnementshonorarium voor ziekenfondspatiënten en uit vergelijkbare hulp
aan particulieren. ( Hoofdstuk I, pag. 2-40)

OH Bruto opbrengsten uit overige huisartsenhulp ( mobiele groepen, verloskundige
hulp etc.) (Hoofdstuk II, pag. 41-43)

waarbij OH f OH - OH'
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H.I. Bruto opbrengsten uit huisartsenhulp welke wordt geacht te zijn begrepen onder
het abonnementshonorarium voor ziekenfondspatiënten en uit vergelijkbare hulp
aan particulieren.

Het-abonnementshonorarium-voor-ziekenfondspatiënten.--- --------------------- ---- - -------- ---

In de landelijke honoreringsovereenkomst tussen Landelijke Huisartsen Vereniging
en Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen wordt voor wat betreft de normale
geneeskundige hulp uitgegaan van een normpraktijk van 2600 "zielen" waarvan er
1800 (ca. 708) worden geacht ziekenfondsverzekerde te zijn. Voorts gaat men er
impliciet van uit dat de kosten en opbrengsten per patiënt voor particuliere
en ziekenfondspatiënten gelijk zijn.
De honorering geschiedt voor wat betreft de ziekenfondspatiënten via een bruto
abonnementshonorarium per op naam van de huisarts ingeschreven verzekerde.
Het bruto abonnementshonorarium bestaat uit een kostendeel, een pensioendeel en
een netto honorariumdeel.
Het kostendeel bestaat uit een vergoeding voor vaste kosten en een vergoeding
voor variabele kosten. De vergoeding voor vaste kosten wordt door de ziekenfondsen
tot maximaal 1800 patiënten vergoed: de vaste kosten worden geacht te zijn gedekt
bij 1800 f 800 (particulieren) - 2600 patiënten.
Het pensioendeel bestaat uit een vast bedrag per ziel, tot maximaal 2000 zieken-
fondspatiënten.
Het netto honorarium bestaat eveneens uit een vast bedrag per ziel doch zulks onge-
acht het aantal patiënten.
De grondslagen voor de huidige landelijke honoreringsovereenkomst werden gelegd
middels de adviezen van de Commissie van der Ven(9,10). Deze commissie, ingesteld bij
beschikking op grond van artikel 49, lid 2 van de Ziekenfondswet, adviseerde op
19-12-1966 en 21-3-1969 de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid omtrent de door hen vast te stellen richtlijnen, welke door L.H.V.
en ziekenfondsorganisaties bij het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot
de verstrekking ingevolge de Ziekenfondswet van huisartsenhulp, in acht dienen te
worden genomen.
In 1966 adviseerde de Commissie om de normatieve praktijkomvang te stellen op 2600
zielen en dit aantal na een aantal jaren opnieuw te bezien (:). Wat de honorering
betreft ziet de Commissie geen aanleiding om onderscheid te maken tussen particu-
liere en ziekenfondspatiënten. Wat betreft het netto honorarium adviseerde de
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Commissie uit te gaan van een salaris volgens schaal 151 (8) B.B.B.R.A.1), te
verhogen met 10~ premie voor beroepsrisico. Dit beroepsrisico komt volgens de
Commissie tot uitdrukking in het verloop van de inkomenscurve, welke weliswaar in
het begin relatief snel stijgt doch reeds na het bereiken van het 56e levensjaar
snel inzakt, omdat veel huisartsen dan de omvang van hun praktijk zien afnemen.
In haar aanvullend advies licht de Commissie dit nog toe aan de hand van over
1968 verzamelde cijfers.
Dit salaris diende voorts te worden verhoogd met vakantietoeslag, kinderbijslag,
premie A.K.W., A.O.W. en A.W.W. en het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
Voorts adviseert de Commissie terzake van de honoraria geen rekening te houden
met neveninkomsten, omdat dit een beloning is voor extra inspanning van betrokkene.
In 1977 was de totale opbrengst per ziekenfondsverzekerde2)

t~m 1800 ziekenfondspatiënten: f 79,93
1801 t~m 2000 " " : f 55,93
boven 2000 " " : f 48,31

Voor het overige is de omvang van de te ontvangen bruto abonnementshonoraria af-
hankelijk van het aantal op naam van de huisarts ingeschreven verzekerden.
Stellen we het aantal ingeschreven ziekenfondsverzekerden op jaarbasis op z- zl t
z2 t z3 waarbij zl - gemiddeld aantal ziekenfondspatiënten per jaar t~m 1800

z2 ~~ ~~

riu~-vóor ziekenfonds-, , ~
~ I' , í I
r-- -f-- 1- -- - ?-~ - i

Í I

z3 " " " boven de 2000
dan bedraagt het totaal over 1977 van de ziekenfondsen ontvangen bedrag aan abon-
nementshonoraria: 79,93z1 t 55,93z2 t 48,31z3.
In figuur 1 staat een en ander grafisch weergegeven.

fiquur 1: het a~onn~emen;tshqnor
patiëhit~rï in '1977

f 79,9

~.~.~ i
~
~ f ~s,93 --
o.
p f 48, 31 - -
~~~ ;~~~~~0

~ ~~~ ; i ~----f - -...~--~.~-~ -...... ..~.- r..~ i

van 1800 t~m 2000

{ . . ', ~an~l -;- ;
~ic~kénfo~ds-'~
atiënte

I ~ nn~ . I ~ 1 0(1 .(100 ' ~ ;~ I
- . -- --á - ~ - ---- -t-- -~-i -j

, ~ 1 ' ' a-~~ ~ j.. ! ~ .--
! ; - ~ - - ~ - . -~- - -' -.-i

1) Bezoldigings Besluit Burgerlijke Rijks Ambtenaren. -
2) Het onderzoek van de Vakgroen Organisatie van de Gezondheidszorg waarop dit artikel

gebaseerd is, heeft grotendeels betrekking op het jaar 1977.
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Het verrichtingentarief voor-particuliere-pati.ënten:------------- -----

De omvang van de te ontvangen bruto opbrengsten is afhankelijk van het aantal con-
sulten en visites.
Het aantal particuliere patiënten laat zich vrij moeilijk bepalen ("hoort mevrouw
x die 3 jaar geleden voor het laatst op spreekuur kwam nu nog tot de praktijk?")
Het aantal consulten~visites per particuliere patiënt is sterk afhankelijk van
de opbouw van het patiëntenbestand.
De tarieven voor particuliere patiënten steunen op het advies van de Commissie
Donner in 1971 aan de Minister van Economische Zaken.
Bij haar berekeningen hanteerde de Commissie o.m. de volgende uitgangspunten:
- Gelijke honorering voor ziekenfondspatiënten en particulieren (vgl. Commissie

van der Ven).
- Een gemiddelde contactfrequentie voor particuliere patiënten van 3,5 waarvan

70~ consulten en 308 visites (tegen een 50~ hoger tarief). 5g van de consulten~
visites is "irregulair", d.w.z. vindt plaats tussen 20.00 uur en 8.00 of za
8.00 uur - ma 8.00 uur~); in dat geval geldt een dubbele vergoeding.

De bruto opbrengst van de particuliere praktijk kan dientengevolge theoretisch
worden bepaald op

aca {(lfeá) dapá t (lteá)(1-da)pá} (1)

waarbij a- aantal particuliere patiënten ~ aca-- totaal aantal con-
ca - aantal contacten per particuliere patiënt tacten met parti-

culiere patiënten
da - aantal consulten als perunage van het aantal contacten (- consul-

ten t visites); de consultquote voor particulieren
pa - prijs van een normaal particulier consult
pá - prijs van een normale visite
eá - aantal irregulaire consulten als perunage van het aantal consulten;

de prijs van deze irregulai're consulten is 2p1
eá - aantal irregulaire visites als perunage van het aantal visites;

de prijs van deze irregulaire visites is 2p2.

Voor 1977 geldt: pá - 18,92; pá - 28,502)
i De opbrengst van de particuliere praktijk in 1977 bedraagt:

aca{18,92 (lteá)dat 28,50 (lteá) (1-da)} (2)

De waarde van eá en eá wordt door de Commissie Donner geschat op 0,05.

In de onderzoeksliteratuur is op dit punt niet zoveel te vinden.
Aulbers en de Waard ( 2) vermelden op basis van het intermitterend morbidi-
teitsonderzoek dat 52 huisartsenpraktijken omvatte,dat 2,7~ van het aantal con-
tacten 's avonds of 's nachts plaatsvindt met een consultquote van 0,39 (tegen
normaal 0,71); 34~ van deze contacten had betrekking op particuliere patiënten

1) Het oorsnronkelijke advies ging uit van 4~ irregulariteit waarbij niet het tijd-
stip 20.00 uur gold maar 23.00 uur. In een nader advies zijn de hier vermelde
aeaevens ~oaan~mPn.

2) Dit zijn de gemiddelde tarieven voor 1977. Als wegingsfactor is de tijd genomengedurende welke het betreffende tarief van kracht was.
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(te stellen op 30~ van het totaal). Deze cijfers komen overeen met een "overall
irregulariteit" van 3,68 (exclusief hulp overdag in het weekend).
Opsplitsing van de gegevens in irregulaire consulten voor particulieren en
ziekenfondspatiënten en -visites voor particulieren en ziekenfondspatiënten is
o.g.v. het verstrekte cijfermateriaal niet mogelijk.
Van der Hoeven en Hogerzeil ( 20 ) vermelden voor alle patiënten van het
Philips Ziekenfonds dat het aantal avond-~en nachtvisites 1,88 van het totaal
aantal contacten bedraagt.

Als in de praktijk eá en eá 0,02 hoger resp. lager zijn, zijn de totale opbreng-
sten uit de particuliere praktijk ~ 2~ hoger resp. lager. Omdat de invloed
van een relatief grote (40g) verandering in de waarde van eá en eá op de totale
opbrengsten uit de particuliere praktijk zo gering is stellen we eá en eá voor-
lopig vast op de door de Commissie Donner vastgestelde waarde. Ingeval er in
een concrete situatie sprake is van een zéér grote afwijking van het irregula-
riteitsperunage, is herroeping van deze veronderstelling uiteraard aangewezen.
Invullinq in (2) geeft:

aca(29,925 - 10,059da) (3)

In tabel 2 wordt de opbrengst per particuliere patiënt in 1977 bij alternatie-
ve waarden voor da en ca, gegeven eá - eá - 0,05 weergegeven. Vermenigvuldiging
met het aantal particuliere patiënten (a) geeft de totale opbrengst van de par-
ticuliere huisartsenpraktijk.

In grafiek 3(blz. 6) is een en ander grafisch weergegeven. Daarbij is tevens
het bruto abonnementshonorarium per ziekenfondspatiënt afgezet (in geval van
~ 1800 ziekenfondspatiënten).

Uit tabel 2(en grafiek 3) blijkt dat bij de door de Commissie Donner veron-
derstelde waarden voor ca~ á~ eá en eá(ca - 3,5, da - 0,7, eá - eá - 0,05) de
gemiddelde opbrengst per particuliere patiënt uitkomt op f 80,09 hetgeen nage-
noeg gelijk is aan het abonnementstarief voor ziekenfondspatiënten tot 1800
zielen (f 79,93). Aan het uitgangspunt van de Commissies van der Ven en Donner:
"een gelijke honorering voor ziekenfondspatiënt en particulier" is derhalve vol-
daan als er voor wat de ziekenfondspatiënt betreft sprake is van het honorarium
per "zware ziel" en voor wat de particuliere patiënt betreft snrake is van een
contactfrequentie, consultratio en irregulariteitsperunage als verondersteld
door de Commissie Donner.
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Tabel 2. Gemiddelde opbzengst per particuliere patiènt in 1977 bij alternatieve waarden vooz de qemiddelde
consultquote ( á) en de gemiddelde contact-frequentie (ca) geqeven een irrequlariteit van 0,05.

d-~a 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 U,75 0,80 0,85 0,90 0,95 I 1,00

I ca~ 1,00 24,90 24,39 23,99 ~ 23,39 22,88 22,38 21,88 21,37 20,87 20,37 19,87
I 1,25 31,12 30,49 29,86 29,23 28,60 27,96 27,35 26,71 26,09 25,46 24,83

1,5U 37,34 36,59 35,83 35,08 34,33 33,57 32,82 32,06 31,31 30,55 29,80
1,75 43,57 42,69 41,81 40,93 40,05 39,17 38,29 37,41 36,53 35,65 34,77
2,00 49,79 48,79 47,78 46,77 45,77 44,76 43,76 42,75 41,74 40,74 39,73
',25 SS,O1 59,88 53,7.5 ~ 52,62 51,49 50,36 49,23 48,09 46,96 45,83 44,70

Í 2,50 62,24 60,98 59,72 ~ 58,47 57,21 55,95 54,69 53,44 52,18 50,52 49,67
2,ï5 68,4Fi 67,08 65,70 64,31 62,93 61,55 60,16 58,78 57,40 56,01 54,63
3,00 74,69 73,18 71,67 70,16 68,65 67,14 65,63 64,12 62,62 61,11 59,60
3,25 80,91 79,28 77,64 76,U1 74,37 72,74 71,10 69,47 67,83 66,20 64,Só
3,50 ' 87,13 85,37 83,61 ! 81,85 80,09 78,33 76,57 74,81 73,05 71,29 69,53

~ 3,75 1 93,36 91,47 89,59 87,70 85,81 83,93 82,04 80,16 78,27 76,38 74,50
I 4,00 99,58 97,57 95,56 93,55 91,53 89,52 87,51 85,50 83,49 81,48 79,46

9,25 105,81 I 103,67 101,53 99,39 97,26 95,12 92,98 90,84 88,71 86,5', 84,43
4,50 I12,03 Í 109,77 107,50 105,24 102,98 100,71 98,45 96,19 93,92 91,66 89,40 i
4,75 1!8,25 i 1I5,86 113,98 111,09 108,70 106,3] 103,92 101,53 99,14 96,75 94,36

~ 5,C0 12a,48 ~ :21,96 119,95 116,93 114,42 111,90 109,39 106,87 104,36 101,84 99,33
I 5,25 130,70 128,06 125,42 122,78 120,14 117,50 114,86 112,22 109,58 106,94 109,3G

5,50 136,93 134,16 131,39 12b,63 125,86 123,09 120,33 117,56 114,80 112,03 109,26
5,75 143,15 14C,26 137,37 134,47 131,58 128,69 125,80 122,91 120,01 117,12 114,23
6,00 149,37 146,36 143,34 140,32 137,30 134,28 131,27 128,25 125,23 122,21 119,20

Grafiek 3,: Gemiddelde opbrengst per particuliere patiènt in 1977 als func-
tie van de qemiddelde consultquote en de gemiddelde contact-
frequcntie per patiént (gegeven een irregularitelts-percentaqe
van 0,05).
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In reactie hierop het volgende:

(1) Het abonnementshonorarium per ziekenfondspatiënt voor de 1801e-2000e ziel
bedraagt f 55,93, boven de 2000 zielen f 48,31. In beide gevallen ligt het
honorarium dan beduidend beneden de opbrengst per particuliere patiënt zoals
die wordt berekend door de Commissie Donner.

(2) De gemiddelde contactfrequentie per particuliere patiënt, de consultratio en
het percentage irregulaire contacten kan in de praktijk vanzelfsprekend af-
wijken van de veronderstellingen van de Commissie Donner.l)
Gegeven de consultratio en het irregulariteitspercentage betekent een lagere
resp. hogere gemiddelde contactfrequentie een lagere resp. hogere opbrengst
per particuliere patiënt. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij een lager
resp. hoger aantal contacten per patiënt een lagere resp. hogere tijdsbeste-
ding per patiënt behoort, maar zeker is dat niet (de patiënt kan b.v. "klach-
ten opsparen"). In ieder geval is het te simpel om terzake lineariteit te
veronderstellen d.w.z, een constante gemiddelde contactduur ongeacht het
gemiddeld aantal contacten per patiënt.

Contactfreguenties en consult-ratio's in de onderzoeksliteratuur---------- ----------------------------------------------
Teneinde enig inzicht te hebben hoe de verhoudingen in de praktijk liggen zijn
uit een aantal onderzoeken de contactfrequenties en de consultratio's overgeno-
men~berekend. Het resultaat daarvan is vervat in tabel 9(blz. 8),
Alvorens nader op deze tabel in te gaan is een aantal kanttekeningen op zijn plaats.
- De aangehaalde onderzoeken verschillen in de tijd. M.u.v. onderzoek nr. 7

(materiaal dateert van 1953) vonden de onderzoeken plaats tussen 1960 en 1975.
- De meeste van de genoemde onderzoeken vergdaieen grote tot zeer grote inzet

van de deelnemende huisartsen zodat over het algemeen niet kon worden gesproken
van een a-selecte groep huisartsen-praktijken (Dit geldt uiteraard niet voor on-
derzoek nr. 11).

- Een aantal huisartsenpraktijken nam aan meer dan één van de hier genoemde onder-
zoeken deel.

- Met zaken als ligging (regio-urbanisatiegraad-relevante woonwijk) leeftijds-
geslachtsopbouw en andere voor een gedegen beoordeling van de betreffende prak-
tijken relevante kenmerken (m.u.v. de verhouding ziekenfonds-particulier) wordt
ín tabel 4 geen rekening gehouden.

Zoals uit tabel 4 en de daarbij gegeven toelichting blijkt geeft de onderzoeksli-
teratuur een redelijk inzicht in de contactfrequentie per particuliere resp. zie-
kenfondspatiënt, zij het dat nogal eens impliciet wordt uitgegaan van een verhou-
ding ziekenfonds-~particuliere patiënten van 70~30.
Ook de consultratio wordt vrijwel steeds vermeld, maar gegevens voor een specifica-
tie van deze ratio naar particuliere en ziekenfondspatiënten worden niet gegeven,
hoewel zulk een opsplitsing met het gegeven basismateriaal redelijk eenvoudig moet
zijn te maken.

1) Interessant in dit verband is dat in het 3e financiëel overzicht van VOMIL (13 )
wordt uitgegaan van een contactfrequentie van 3.
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Tabel 4: Gemiddelde praktijkomvang, contactfrequentie en consultratio, gespecificeerd naar zieken-
fondspatiènten en particulieren, zoals aordt vermeld resp. valt te berekenen uit een aantal
in de tabel nader te vermelden onderzoeken.l)

ov
gemiddelde
praktijkomvang contact freq. consultratio

n W W W
nr. Naam onderzoek ~ ~ [ ~

ro
C
x

~
ro

c
x

. ~
ro~ xa ro xa, ~N a~ a, ~s~ ~ v ~u ~

ro~,m a -~N ro
a o~ .~N

roa o,~ .-~N roa o~

1. Intermitterend morbidi-
teitsonderzoek I 8 2139 917 3056 4,57 3,37 4,20 0,795

2. Intermitterend morbidi-
teitsonderzoek II 52 1979 848 2827 4,53 3,34 4,18 0,710

3. Van der Hoeven 1 2810 5,31 - 0,784
4. Philips qezondheids-

centrum 14~ 2773 4,15 - 0,711
S. Gezondheidscentrum

Ommoord 4 1327 1371 2698 2,98 2,55 2,76
6. Analyse bestand N.H.I. 224 2192 866 3058 3,57 0,753
7. Brenkman 1 2002 470 2472 3,64 2,84 3,48
8. van Es en Pijlman 122 2179 4,23
9. Sanders 1 5,1 4,6 0,778 0,615

10. Bremer 1 3460 800 4260 3,74 3,19 3,64 .
11. Jessen (steekproef) n.v.t. 1204 418 1622 2,7 2,7 2,7
12. Spoelstra en van den

Dool 2 1254 1160 2414 7,35 4,99 6,21 0,606 0,54 0,581
13. Oliemans 1 248? 890 3373 4,08 3,82 4,01 0,797

ad 1) Aulbers, Oliemans en Philbert ( 1)

Het 8 ziekenfondspatiénten wordt door hen gelijkgesteld aan het landelijk percentage (70).
De cijfers zijn gebaseerd op tellingen gedurende één week; de jaarcijfers zijn door ons be-
rekend door te vermenigwldigen met 52 (weken). De contactfrequentie en de consultratio zijn
exclusief de telefonische contacten (0,4 per patiènt per jaar).

ad 2) Aulbers en de Waard ( 2) Oliemans en de Waard (33 ) en Oliemans (31 )2)

De cijfers zijn gebaseerd op tellingen gedurende 4 x één week. Omtrent het aantal telefoni-
sche contacten is niets gegeven. Wat betreft de consultratio wordt opgemerkt, dat deze voor
de stad 0,76 bedraagt en voor 't platteland 0,67.

ad 3) Van der Hoeven en Hogerzeil (20 )

Dit onderzoek heeft alleen betrekking op ziekenfondspatiènten o.g.v. een steekproef van
n- 263 (N - 2810) werden gedurende 1 jaar (maart '62-'63) gegevens verzameld.

ad 4) Van der Hoeven en Hogerzeil (20 ); Jaarverslagen Philips Medische Dienst.

O.g.v. routinematig verzamelde gegevens inzake o.a. aantallen consulten en visites voor
1962 (gegevens april-december verzameld, jan.-maart geèxtrapoleerd) en in 1963 (volledig
verzameld). De gegevens hebben alleen betrekking op ziekenfondspatiënten.
Over de periode 1976-1979 ligt de consultfrequentie (1962: 3,0; 1963: 2,9) op ongeveer gelijk
niveau (1976, 1977: 2,9; 1978, 1979: 3,1); de gemiddelde praktijkomvang is echter aanmerke-
lijk gedaald.

ad 5) Lamberts (26 )

De oorspronkelijk gegeven contactfrequentie per particuliere resp. ziekenfondspatiènt is
gecorrigeerd met 2,04~ i.v.m. een geconstateerde rekenfout. De consultratio is op grond van
de verstrekte gegevens niet te berekenen. De gegevens hebben betrekking op 1972.

ad 6) Eiqen analyse

Het betreffende databestand betreft 229 huisartsenpraktijken. De wijze waarop dit bestand is
opgebouwd wordt beschreven in bijlage 20. De gegevens van 5 praktijken bleken niet bruikbaar
(n - 224). De gemiddelde contactfrequentie is gebaseerd op een opqave door de geénqueteerden
van het aantal contacten op een "normale dag". Daarnaast is gevraagd naar het aantal contacten
op een "drukke dag". Gezien de vraagstelling lijkt 't aannemelijk dat de gemiddelde contact-
frequentie hoger ligt dan die van een "normale dag".

1) Voor uitgebreide toelichting en berekeninqen zij verwezen naar bijlaqe 1, -~

2) Wat betreft het continue morbiditeitsonderzoek (Oliemans (31)) zijn geen gegevens bekend over
8 ziekenfondspatiënten en consultratio. Daarom is dit onderzoek in tabel 4 niet opgenomen.
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ad 7) Brenkman ( 5 )

Dit betreft een uitvoerig onderzoek van één praktijk. Hoewelhet betreffende proefschrift in
1963 is verschenen, is het onderzoeksmateriaal betrekkelijk oud. Het dateert van 1953 (:)

ad 8) Van Es en Pijlman (11 )
Dit betreft een onderzoek naar verwijzingen van ziekenfondspatiénten. Daartoe werden in 122
huisartsenpraktijken gedurende 4 weken allerlei gegevens vastgelegd, waaronder het aantal
contacten.

ad 9) Sanders ( 42 )

Betreft een waarneming over de periode '60-'65.

ad 10) Bremer ( 4 )

Dit betreft een uitvoerig onderzoek in één praktijk, m.n. gericht op het verwijzen.
Daartoe werd over heel 1962 gegevens verzameld waaronder het aantal contacten.

ad 11) Jessen ( 23 )

Dit is i.t.t. 1 t~m 10 géén onderzoek vanuit de huisartsenpraktijk. Het betreft hier een
steekproef van de Nederlandse bevolking (n - 1622). De gegevens hebben alleen betrekking
op personen van ~ 16 jaar.

ad 12) Spoelstra en van den Dool ( 43)
De voor deze groepspraktijk verstreY.te gegevens werden over het gehele jaar 1969 verzameld.
De vermelde contactfrequentie (6,21) is inclusief (ca. 800) contacten welke rechtstreeks
het qevolg waren van een in dat jaar uitgevoerd screeningsprogramma; contacten tijdens de
screening zijn niet meegeteld. Exclusief voornoemde 800 contacten zou de gemiddelde contact-
frequentie uitkomen op 6,04 (-2,8~).

ad 13) Oliemans en van de Ven ( 32)
De cijfers zijn gebaseerd op tellingen over geheel 1972. Alleen die patiénten welke geduren-
de heel 1972 patiënt waren werden in de analyse betrokken m.u.v, buitenlandse patiènten en
bewoners van een meisjestehuis en een klooster.
De oorspronkelijk gegeven aantallen contacten per categorie (consult en visite ziekenfonds
en particulier) zijn verhoogd met 18g voor waarnemingen. Het betreffende cijfer is exclu-
sief contacten voor genoemde bijzondere groepen.



De in tabel 4 gepresenteerde resultaten zijn het eenvoudigst samen te vatten met
behulp van een viertal stellingen. Twee stellingen zullen hier aan de orde komen;

de andere twee komen iets verderon aan bod.

Stelling I: De contactfrequentie voor particuliere patiënten is lager dan de door
de Commissie Donner in haar advies veronderstelde contactfrequentie
van 3 , 5

ja : 6(nrs. 1, 2, 5, 7, 10 en 11)
nee : 3 (nr. 9, 12 en 13)
onbekend: 4(nrs. 3, 4, 6 en 8)

Stelling II : De over-all consultratio ligt tussen 0,70 en 0,80

ja : 5(nrs. 1, 2, 6, 91) en 13)
nee . 1 (nr. 12)
onbekend: 7(nr. 3, 4, 5, 7, 8, 10 en 11)

Uiteraard kunnen uit stelling II geen conclusies worden getrokken voor de consult-
ratio van particuliere patiënten, doch het is gegeven deze overall consultratio
erg onwaarschijnlijk dat de consultratio voor particuliere patiënten zoveel lager
ligt dan 0,7 dat er voldoende compensatie komt voor het feit dat de contactfre-
quentie lager is dan 3,52) (stelling I).

In tabel 2 resp. grafiek 3 is duidelijk te zien dat er bij een contactfrequentie
per particuliere patiënt ~ 3,50 (onderzoek 1, 2, 5, 7, 10 en 11) een consultratio
van ~ 0,7 sprake is van een honorarium per particuliere patiënt van ~ f 80,09, het
uitgangspunt van de Commissie Donner.
In nogal wat van de onderzochte praktijken ligt het honorarium per particuliere
patiënt dus in mindere of ineerdere mate onder dat van de ziekenfondspatiënt tot
1800 zielen.

O.g.v. tabel 4 zijn ook nog de volgende twee stellingen te construeren:

Stelling III: De contactfrequentie voor ziekenfondspatiënten is hoger dan de door
de Commissie Donner in haar advies veronderstelde frequentie van 3,5.
Ja : 10 (nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 en 13)
Nee : 2(nrs. 5 en 11)
Onbekend: 1 (nr. 6)

Stelling IV: De contactfrequentie voor ziekenfondspatiënten is hoger dan voor
particuliere patiënten.
Ja : 8(nrs. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 en 13)
Nee : 1 (nr. 11)
Onbekend: 4(nrs. 3, 4, 6 en 8).

1) Indien ~ 52g ziekenfondspatiënten.
2) Een en ander gegeven een overall-irregulariteit van 0,05.



- 11 -

ad stelling III.

De bruto opbrengst per consult van een ziekenfondspatiënt kan worden gesteld op
pZ waarbij geldt {(lfeZ)dzpZ t(lfeZ)(1-dz)pZ} cz - abonnementshonorarium (voor
benoeming der symbolen zie pagina 4, waarbij de suffex z in de Dlaats komt voor a)
Uitgaande van een "overall-irregulariteit" (dubbel tarief) van20,05 (eZ1- eZ - 0,05)

een prijs per visite - 1~ x prijs per consult (pz - 1,5 pz)
en een consultratio van 0,8 (dz - 0,8).

is pl - abonnementshonorarium .
z 1,155 x contactfrequentie

In tabel 5(pag. 12) is pl berekend voor de in tabel 3 genoemde onderzoeken. Hierbij
is een consultratio van 0,8 aangehouden. De werkelijke consultratio ligt echter zeker
(nrs. 3, 4, 9 en 12) resp. vermoedelijk (gezien de omvang van deze rátio voor de totale
nraktijk, nrs. 1, 2 en 6 en 13) lager waardoor de waarde van pZ noq laqer wordt.
Tabel 5 maakt duidelijk, dat gegeven een overall-irregulariteit (tegen dubbel tarief)
van 0,05, een prijsverhouding visíte-consult van 3:2 en een consultratio van 0,8
de meeste onderzoeksresultaten aangeven dat de gemiddelde bruto opbrengst per
consult van een ziekenfondspatiënt beduidend (2,6 tot 50,28) onder het particuliere
consulttarief ligt.
Voor de marginale ziekenfondspatiënt ligt de gemiddelde opbrengst per consultl)
18 tot 58~ onder het particuliere tarief per consult (- gemiddelde ên marginale
opbrengst per consult voor particuliere patiënten).
Een uitzondering vormt het onderzoek van Lamberts (nr. 5).2)

ad stelling IV

~De contactfrequentie ligt volgens de meeste onderzoeken voor zíekenfondspatiënten -~
I hoger dan voor particuliere patiënten.
Wat betreft de verklaring van dit verschijnsel kan o.m. worden gedacht aan de volgen-I

I de punten. (
I A. de leeftijds-geslachtsverdeling ( pag. 11-19). I

B. de 2iekenfondsbevolking is gemiddeld genomen zieker (pag. 19-26).
I C. Een verschil in de "price of time", verschil in de mogelijkheid om in het I
I normale milieu (werk, gezin) afwezig te zijn (pag. 26-27). I

D. Het wel of niet aanwezig zijn van een eigen risico van de patiënt i n combinatie I
I met de wijze van honorering van de huisarts (pag. 28-32). ~

E. De "capaciteit" van de huisartsenpraktijk in relatie tot de wijze van honore-
~ rinq van de huisarts ( pag. 32-39)- - - - - - - J

A.-De-leeftijds-qeslachtsverdelinq.-- -- ------ -- -------- ---- --

De leeftijds-geslachtsverdeling van de ziekenfondspopulatie is fundamenteel anders
dan van de rest van de Nederlandse bevolking (zie tabel 6).2)

1) Berekend o.g.v. de gemiddelde contactfrequentie voor de totale praktijk.
2) Dit is gedeeltelijk gevolg van het feit dat deze praktijk voor ~ 50~ uit zieken-

fondspatiënten bestaat, zodat men nogal gemakkelijk onder de "kostenkZi'c" blijft.



Tabel 5: Gemiddelde bruto opbrengst per consult voor ziekenfondspatiènten voor de in Tabel 4 genoemde onder-
zoeken bij een consultratio van 0,8.1)

i bruto opbrengst per consult (pl)
i~ ~,~ z gemiddelde bruto opbrengst

ó ~~ n ~ ó per consult
N ~ ~ iN -~ ~ ~~ n -N ~~ ~~~ 1-1800 zielen 1800-2000 ~ 2000

ro ro .u u~ ~ abonn. honor. abonn. honor abonn honor~
o

~~
~~

~
~,~ áa ~ c~v ~v f 79,93

.
f 55,93

. .
f 48,31 als perunage van

~ m~ ro ó v ó v ro absoluut het particuliere
~ ro~ ro`~ Q o~ ~ tarief (f 18,92)

1 8 2139 4,57 f 15,14 f 10,60 f 9,15 f14,33 0,757
2 52 1979 4,53 " 15,28 " 10,69 - "14,86 0,786
3 1 2810 5,31 " 13,03 " 9,12 " 7,88 "11,27 0,596
4 14~ 2773 4,15 " 16,68 " 11,67 " 10,08 "14,48 0,765
5 4 1327 2,98 " 23,22 - - "23,22 1,227
6 224 2192
7 1 2002 3,64 " 19,01 " 13,30 " 11,49 "18,43 0,974
8 122 2179 4,23 " 16,36 " 11,45 " 9,89 "15,38 0,813
9 1 5,10 " 13,57 " 9,50 " 8,20
10 1 3460 3,74 " 18,50 " 12,95 " 11,18 "15,10 0,798
11 .v.t.2 16222) 2,7 " 25,63 " 17,94 " 15,49 n.v.t.2) n.v.t.2)
12 2 125~ 7,35 " 9,42 - - " 9,42 0,498
13 1 2483 4,08 " 16,96 " 11,87 " 10,25 "15,24 0,806

1) De overige veronderstellingen staan weergegeven op pag.il.
2) Onderzoek nr. 11 had betrekking op een landelijke steekproef en niet op een praktijk.
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Tabpl 6: Leeftijd-geslachtsverdeling van de ziekenfondspopulatie en de rest

van de Nederlaadse bevolking in 1977.

Lcefttj~iscat. Ziekentondsbevolkir.gl) Niet-ziekenfoudsbevolkiug11

-- mannrr. vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

C jaar 0,60 0,56 1,16 0,73 0,72 1,45
1- 4" 2,93 2,79 5,72 2,49 2,39 4,88

5- 9" 4,26 ' 4,07 8,33 4,63 4,42 9,05
f0 - 15 " 5,06 4,83 9,89 6,35 6,07 12,42
16 - 19 " 3,46 3,42 6,88 3,72 3,31 7,03

20 - 29 " 9,33 9,26 18,59 6,87 5,67 12,54
30 - 39 " 6,69 6,28 12,97 8,30 7,49 15,79
40 - 49 " 4,90 4,95 9,85 7,25 6,67 13,92
50 - 59 " 4,25 4,74 8,99 6,34 6,28 12,62
60 - 64 " 1,95 2,29 4,24 2,17 2,30 4,47
65 - 69 " i,75 2,21 3,96 1,57 1,83 3,40
70 - 79 " 2,36 3,44 5,80 1,69 2,23 3,92
80 - 89 " U,84 1,38 2,22 0,40 0,62 1,02

i 69 " 0,10 0,16 0,26 0,03 0,04 0,07

Totaal 48,48 51,52 100,00 52,54 47,46 100,00

6 b vrouwott

Uit deze tabel blijkt, dat de jaarklassen 1-4 (mfv); 16-19 (v); 20-29 (mtv) en
65f (mfv) in de ziekenfondspopulatie relatief sterker zijn vertegenwoordigd.

Uit figuur 7 blijkt dat m.n. voor de jaarklassen boven de 65 het aantal ver-
pleegdagen per 100 verzekerden zowel voor ziekenfondsverzekerden als particu-
lieren significant boven het gemiddelde ligt en het zijn juist deze jaarklassen
die in de ziekenfondspopulatie relatief veel sterker zijn vertegenwoordigd.
Ervan uitgaande dat het aantal verpleegdagen per 100 personen per leeftijds-
geslachtsgroep een indicatie vormt voor de gezondheidstoestand in die groep
en omdat "The variable of poor health is the strongest prediction of physicians
use" (Wan and Soifer 1974, o.a. bevestigd door van der Gaag (15) (zie na~. 24)) stellen
we als hypothese, dat de leeftijds-geslachtsverdeling van de ziekenfondspopu-
latie mede oorzaak is van een hogere contactfrequentie voor ziekenfondsver-

Figuur 7 Aantal vcrpleegdagen per 100 ziekenfondsverzekerden (----)1)
resp. 100 particuliere verzekerden (- )2)

6s m~nnen

dager;
]ouo

~~o

5uu

[50

70 70 30 40 50 6')I70 80 90
7r '

l) Afgeleid uit Jaazbcek LZSZ, 1977; tabel 2.2. (22)

~
i

10 20 30 40 50 60 70 80 90 leeftijd

1) afgeleid uit Jaarboek LISZ, 19ï7, tarel B.1. (22)
2) overgenomen uit K.I.S.G. jaarbcek 1977; deze cijfers zijn exclusief

verpleegdaqen inzake bevallingen.
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verzekerden dan voor particulieren, hierbij min of ineer impliciet aannemend, dat

de complementariteit van de huisartsenhulp en ziekenhuiszorg veel sterker is dan
de substitueerbaarheidl).We zullen deze hypothese toetsen aan de hand van een aan-
tal onderzoeken.

a) Van der Gaag ( 15) geeft voor Gezondheidscentrum Ommoord wat betreft de te ver-
wachten contactfrequentie per leeftijds~geslachtsgroep de volgende figuur.

Icoiitactfreyuenlie
5{

Figuur 8

31

2}

1 }

Verwachte contactfrequentie per leeftijds-geslachtsqroep

voor het Gezondhcidscentrum Ortwoord; - ~ mannen; --- - vrouwen.
Nr
N

leeftijd

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Wat klierbij oPvalt is de erg veel hogere contactfrequentie voor vrouwen en de
daling van de contactfrequentie na het 50e (v) en 60e levensjaar; de zesultaten
van dit onderzoek betekenen een ontkenning van de door ons gestelde hypothese.

b) Van der Hoeven ( 20) komt op basis van een steekproef (n - 263) van zijn zieken-
fondspraktijk (N - 2810) tot de volgende verdeling:

fíg. 9

contactfrequentie per leeftijds-
yroep van de ziekenfondspraktijk
van Van der Hoeven.

~ ` ~~ ` .-1
v

~~~ ro~,
~~ E

1) Momenteel wordt op het Instituut voor Gezondheidszorg van de Katholieke Hogeschool
Tilburg onderzoek gedaan naar complementariteit en substitueerbaarheid.
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Ook hier kan geen bevestiqing van de hypothese worden gevonden; de hoogste
gemiddelde contactfrequentie (8,6:) valt bij deze praktijk in de klasse 56-65
jaar, welke klasse bij de ziekenfondsen relatief niet sterker is vertegenwoor-
digd.

(c) Wat betreft het intermitterend morbiditeitsonderzoek II geeft Oliemans ( 31 )
per leeftijds-geslachtsgroep de gemiddelde contactfrequentie en de gemiddelde
incidentie (- totaal aantal nieuw optredende ziektegevallen per jaar). Op
basis van deze gegevens kan de volgende figuur worden geconstrueerd (figuur 10)

figuur 10: Gemiddelde contactfrequentie en incidentie per
leeftijds-geslachtsgroep zoals voortvloeit uit
het intermitterend morbiditeitsonderzoek IT

( mannen; ----- vrouwen)

12

11

10

9

8

7

5

4

3

10
3

~ I

gemtiddelde~ m,' - c 3~,24 `
v : S ~,18 ;
mfv:- a~18

80 90 1Q0
gëmiddel;dë m ~ .

v .

r-7--t---~ i i r-~-- ~---
i y

. -.-- - ....L
I

. ~ ~ . ...-- f~~~~~n----.: ..- . ..

10 20 34 90 5U 60 T0 80

1~24
1,64

m~rv: 1 ~42

-~ leditijd
100

De hypothese wordt hier wél bevestigd: De contactfrequentie voor mannen en
vrouwen boven de 65 jaar ligt beduidend boven het gemiddelde (de incidentie
ligt voor de leeftijdsklasse 65-74 (mfv) beduidend onder het gemiddelde.l)

1) Zie ook de cijfers van het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut op pag 18.
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(d) Jessen ( 23 ) geeft per leeftijd-geslachtsgroep de gemiddelde cont~ctfrequentie.
Op basis van deze gegevens kan de volgende figuur worden getekend (figuur 11)

Figuur 1W: Gemiddelde contactfrequentie,per leeftijds-geslachtsgroep zoals
voortvloeit uit het onderzoek van Jessen (23 )

(

5

o r-- ~--~-~ lb ~u

- mannen ; ----- - vrouwen)

r-i
-~-.1

r----~
~

I
t ,96
3,9~
z,~

leefti.jd~

De hypothese wordt hier wel bevestigd: voor 65t li gt de contactfrequentie
beduidend boven het qemiddelde.
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(e) Oliemans en van de Ven (32) geven prevalentie en contactfrequentie per
leeftijds-geslachtgroep.
De cijfers kunnen als volgt grafísch worden weergegeven.

Figuur 12:. Gemiddelde contactfrequentie en prevalentie per leeftijds- geslachts-
groep zoals voortvloeit uit de morbiditeitsanalyse van Oliemans en
van de Ven (32 )

4,0

( - mannen ; ----- - vrouwen)

i

r`~~'`~~~ ~ ~
:J I ;

~--'- -~--.I

c l.o' - -o ,.- ---; ,

U ~ - I .- : -

0

~ ...,.....

~,- -. .a-~

- .,-- . ....,..

~.. -,~--.-,-

-r -

~ i ~ ,---~
~.-~- , ~. .~ -~ ~I

- .
~

50

~ ~~ , ,

i '~ j I~

Ook hier wordr. de hypothese bevestigd.



- 18 -

(f) Door het Ni~meegs Universitair Huisartsen Instituut (30 ) worden o.a. incidentie-(- het
aantal nieuwe ziektegevallen waarmee de huisarts per periode wordt geconfronteerd)
en ~revalentiecijfers (- het totaal aantal ziektegevallen waarmede de huisarts
per periode wordt geconfronteerd) verzameld.l)
O.g.v. deze cijfers kunnen de volgende figuren worden getekend.

figuur 13 .: Inéidenti r- (~]) .en prevalerrtié ( Q,T,~t~) per individu per
leeftijdsUroeo o.F.v. cijfers verzameld door het Nïjmeegs Universitair
Huisartsen Instituut.

5

4

3

é, 5.~

~Ï~
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~ i

.~ ~ (~;ewogec}):,gemiddelde incic~enti~: 1,97~ -
C i ir h n, ~~4 ; i ~prev81ent5.e: 2., 6ó
~ i - I -i- ~ -.. i
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1) Met uitzonderinq van aandoeningen uit de diagnosegroepen partus, graviditeit
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t(gewogen) gemiddelde incidentie r 1,68
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Op crrond van deze cijfers kan de hypothese worden onderschreven. De prevalentiecij-

fers voor zowel mannen als vrouwen boven de 65 liggen beduidend boven het gemiddelde.

Dit geldt niet voor de incidentiecijfers, hetgeen erop duidt dat de hogere prevalen-

tie voor 65fers moet word.en toeReschreven aan het meer voorkomen van chronische aan-

doeningen.

B. De ziekenfondsbevolking is gemiddeld qenomen "zieker".
--------------------------------------------------------
Door de huisartsen welke meedoen aan de continue morbiditeitsregistratie
door het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut worden bij ziekenfondspatienten
over het algemeen meer aandoeningen geregistreerd dan bij particulieren. Indien we
de in figuur 13 weergegeven cijfers specificeren naar particulieren en ziekenfonds-
patiënten, dan kunnen we dez~ a1G volgt weergeven.

figuur 14 : Inciáerltïe !~~1) en prevaientie (~1~1J -~ [-`~` j)pPr individu per
leeftijdsgroep gespecificeerd naar de wijze van ziaktekostenverzPkRring
o.g.va.cijfers, veraameld àoor het Nijmeegs,Universitair Huise.rtsen '
Instituut. ~

5
A~ Mannen ziekenfonds

(gewogen)~ gemiddelde incidentie:1~88~~ ,~ 6

b

3

prevaler}tie . 2 13
;

A2 Mannen particuliér
:(gewogen) geiniddelde ïncidentie: 1,29

-~ , Prevalentie ' , !3,- r ~

-1

~~ , ~ ~ p',, I ;
~ B~ Vrouwen Íiekeni'onds i ~~~
~ (5ewogen)~ gemiddelde ~
~, incidentic:: 2, 13 ~
~~~ prevalent ie : 2~ ~i7 i
a~ ,

~ I ~ .~ I Iv
b 3 -- --.~ ,

H ~ f-

B„ Vrou~ren p~rtici~l iex~

- - -{gekroget))x g~midd~ltle
I iYr~Cideritie ~ 1r6~1 ~

;~~

7S ~ p i~0 20 ' 3Q 4b ~o ~0 7P 75t~
leeft~jd I ~

ao na 30 4~ So 6'70

r-~~!~I'T,

~- ,~ ~ ' - - - - - ~~ -~~j ~~ ,
r-- I. j: . ~ - ., - . ~,- - -- `-

~~ll.
í

p valentie' -2.2~----T
; i

r-t.--t

y. zie voetnoot onder figuur 13



- 2n -

In nagenoeg alle leeftijds-geslachtsgroepen liggen de incidentie- en prevalentie-
cijfers voor de ziekenfondspatienten hoger. Het zijn vooral de nieuwe aandoe-
ningen (incidentie) die bij ziekenfondspatienten vaker worden geconstateerd
(m: t 46 8, v t 32 ~) en in mindere mate de chronische (m f 23 ~, v: f 26 8).

Uit figuur 7 blijkt, dat het aantal verpleegdagen per 100 ziekenfondsverze-
kerden voor bijna iedere leeftijds-geslachtsgroep hoger ligt dan per 100
particuliere patiënten. Mogelijk nog duidelijker blijkt het verschil in con-
sumptie van verpleegdagen uit de volgende cijfers per 100 ziekenfondsverzeker-
den, resp. particulieren in 1977 (alle cijfers zijn excl. ziekenhuisbevallin-

1)gen.

Omschrijving ziekenfonds particulier ziekenfonds~particulier

opname-frequentie 103,6 73,4 1,41
gemiddelde verpleegduur 15,4 14,0 1,10
aantal verpleegdagen 1596,0 1026,0 1,56

Bron: Verslag van de Werkgroep Consumptieverschillen Ziekenfonds en Particu-
lier Verzekerden.2j (47)

1) De reden is dat aldus een betere vergelijking mogelijk is, omdat een aantal
ziekenfondspatiënten bij afwezigheid van een medische indicatie voor eigen
rekening ("als particulier") bevalt in het ziekenhuis;

2) Tegen de toegepaste benaderingswijze is een aantal kanttekeningen te plaat-
sen, doch dat geldt voor iedere alternatieve benadering ook.
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Op basis van de cijfers over 1975 concludeerde de Werkgroep Consumptieverschillen
Ziekenfonds en Particulier Verzekerden (47), dat het verschil in opname-
frequentie (in 1975: 40~) tot 6,38 te verklaren was uit de andere leeftijds-qeslachts-
verdeling en het verschil in verpleegdagen (in 1975: 56B) tot 11,7~.
Voorzover het verschil in opname-frequentie, gemiddelde verpleegduur, resp. aantal
verpleegdagen niet kan worden toegeschreven aan een andere leeftijds-geslachtsver-
deling, kunnen we het zien als indicatie voor een verschil in gezondheidstoestand
van de beide populaties en dan rijst uiteraard de vraag waarom de ziekenfondspopu-
latie "zieker" is.
De werkgroep noemt behalve de leeftijds-geslachtsverdeling geen factoren, welke
het resterende verschil mede kunnen verklaren omdat naar het oordeel van de werk-
groep verklarende variabelen in dat rapport alleen konden worden genoemd, indien
redelijkerwijs was aan te geven in welke mate deze bijdroegen tot verklaring van
het verschil, hetgeen op grond van het beschikbare cijfermateriaal niet mogelijk
wasl)Enkele mogelijlaafactoren zullen we hier noemen:

- De sociale en maatschappelijke status.
Hoewel het verschil tussen ziekenfonds en particulier niet parallel loopt met
de indeling in sociale klassen zijn type arbeid, kans op werkeloosheid, huis-
vesting, opleiding en inkomensniveau - overigens zéér nauw samenhangende -
factoren die voor beide populaties nogal verschillen.

(arbeid) Muller en Collaris ( 28) wijzen op het feit dat bij bestudering van
Engelse, Franse, Noorse en Australische sterftecijfers blijkt dat hand-
arbeiders (m.u.v. de landbouw) t.o. hogere beroepen ongunstige sterfte-
cijfers hebben. Zo ligt in het Verenigd Koninkrijk (volgens de P.egistrar
General (1969), de gemiddelde sterfte der mannelijke beroepsbevolking van
15-64 jaar op 100 stellend, het cijfer voor ongeschoolde arbeiders op
143 tegen dat voor administratieve en hogere beroepen op 76 (ver-
schil 88~).
In dit verband zij overigens gewezen op de niet zo eenvoudige relatie
tussen ziekte en beslag op gezondheidszorg enerzijds en mortaliteit
anderzijds: lang niet altijd gaat aan sterfte een (manifest) ziektepro-
ces vooraf en zo dat wel het geval is betekent de sterfte het eind van
de ziekte.
Indien de verschillen in klinische consumptie tussen ziekenfondspatiën-
ten en particulieren worden gespecificeerd naar hoofddiagnose (rapport
Werkgroep Consumptieverschillen) dan blijkt dat er (o.a.) grote ver-
schillen zijn in de diagnoses chronische huidulcera (1568) en chroni-
sche bronchites, longontsteking en longemfyseem
Baay en Rutten (40 ) ontlenen hieraan de hypothese dat arbeidsomstan-
digheden een belangrijke rol spelen bij de verklaring van morbiditeits-
verschillen.

(werkloosheid en de kans op werkloosheid)
Verschillende onderzoeken tonen een duidelijk verband aan tussen werkloos-
heid en het voorkomen van ziektes, waarbij het overigens vaak níet mogelijk
is om oorzaak en gevolg te onderscheiden.
Komt nu in de lagere sociale klassen meer werkloosheid voor?

~n het december-nummer van "Gezondheidszorg en Samenleving" zal door medewerkers
van VOMZL en a.e Leic'se nrojectgroep ~ezondheic'seconomie een inventar.isatie worden
gegeven van de beschikbare informatie over verschillen in medische consumptie tus-
sen ziekenfondspatiënten en particulieren. Daarnaast zal o.g.v. een literatuur-
onder oek w den nagegaan welke factoren deze consumptieverschillen mogelijk ver-ocrza~Cen (4~~
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Volgens het CBS (8) was in mei 1978 19~ van de op arbeidsbureaus geregi-
streerde werklozen ongeschoold. Hoeveel ~ van de werkers in loondienst en
geregistreerde werklozen totaal echter ongeschoold is, is o.g.v. landelijke
statistieken niet te achterhalen. Nog gekeken zal worden of zulk een cijfer
uit andere onderzoeksmateriaal is af te leiden.

(huisvesting) In verschillende onderzoeken is gekeken of er een relatie was tussen
huisvesting en morbiditeit: o.a. Oliemans en van de Ven (32) (sommige ziekte-
types meer bij goede, sommige meer bij slechte huisvesting).

(opleiding) Naar de relatie tussen opleiding en morbiditeit is nogal wat onderzoek
gedaan, vooral in de V.S.
Kitagawa en Hauser (25) b.v. tonen aan dat in de V.S. blanken met het
laagste opleidingsniveau een veel hogere kans hebben om tussen 25-63 jaar
aan kanker, hart- en vaatziekten, suikerziekte of influenza te sterven
dan blanken met het hoogste opleidingsniveau. Overigens dient men ook
hier de samenhang tussen de verschillende factoren en de betrekkelijkheid
van mortaliteitscijfers als verklaring voor het gebruikmaken van gezond-
heidszorg-voorzieningen niet uit het oog te verliezen.
Fuchs verklaart de lagere morbiditeit voor iic;er oogeleiden voorna-
melijk uit het inhaerent aan een lange opleiding aanwezig zijn van capa-
citeit tot uitstel van consumptie,
Mootz (27 ) wijst o.g.v. buitenlands onderzoek op de ziekte bevorderende
omstandigheden waarin laaggeschoolden verkeren (arbeid, ("arbeidsonge-
schiktheid treft vooral laaggeschoolden"), huisvesting) en het feit dat
een substantieel deel der morbiditeit zich concenteert bij een beperkte
groep mensen die vaak kampen met slechte gezinsrelaties, bedreigde sociale
zekerheid en belemmeringen bij het vervullen van belangrijke levensbehoef-
ten, verschijnselen die in het algemeen samengaan met een lage sociale
status. Wat betreft de oorzaken kan o.m. worden gedacht aan onvoldoende
kennis om zelf oplossingen te vinden of adequate hulp in te schakelen
voor bepaalde levensproblemen waardoor men op een bepaald moment gaat
reageren met somatische klachten (zie ook Ormel (34 )).
Ook de leefgewoonten tussen de sociale klassen verschillen (o.a, voedings-
pakket). Tenslotte vertoont ook de reactie op ziekteverschijnselen ("per-
ceptie van morbiditeit") een duidelijk verschil tussen de sociale klassen.
O.g.v. eigen onderzoek komt Mootz tot de conclusie dat een samengaan van
een lage sociaal-economische status (en daarmee voor een groot deel ook
van het fondslidmaatschap) met een relatief slechte gezondheídstoestand
aannemelijk is: "personen met een lage opleiding resp. een laag inkomen
zijn relatief zieker dan personen met een hoger inkomen of hogere oplei-
ding waarbij overigens het verschil het grootst is voor de psycho-somati-
sche klachten en kleiner wordt naarmate er sprake is van ernstigere ziek-
teverschijnselen".

(inkomen) Het inkomen hangt, zoals uit het voorgaande blijkt, met de overige genoemde
factoren zeer nauw samen. Het inkomen is voorts een van de belangrijkste
bepalende factoren voor het al dan niet behoren tot de ziekenfondspopulatie.
- De slechte risico's komen bijna allen vrijwel automatisch in het zieken-

fondsbestand terecht.
. Zo heeft de vrijwillige ziekenfondsverzekerde in principe de keuze uit
de ziekenfondsverzekering en een particuliere verzekering. De premie
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voor de vrijwillige ziekenfondsverzekering is over het algemeen zo hoog dat de par-
ticuliere verzekeraars voor de gunstige risico's betere voorwaarden kunnen bieden.
De ongunstigere risico's blijven in het ziekenfonds zitten, de kostendekkende pre-
mie stijgt relatief en de narticuliere verzekeraar kan - tegen iets ongunstigere
voorwaarden dan de eerste keer - wederom de dan gunstige risico's aan het zieken-
fondsbestand onttrekken. Aldus wordt het bestand van de vrijwillige ziekenfondsver-
zekering tot een "restbestand" met overwegend minder gunstige risico's.

- Langdurige ziekte gaat gepaard met inkomensachteruitgang waardoor de kans bestaat
dat men onder de loon- resp. inkomensgrens van de ziekenfondsverzekering terecht
komt en verplicht resp, in staat is om onder de ziekenfondsverzekering te vallen.
Zo zal bijv, een deel der WAO~AWW-trekkers die, voordat de arbeidsongeschiktheid
zích aandiende, met hun loon~inkomen boven loon resp. inkomensgrens zaten, onder
het ziekenfonds vallen.

- Ook díe uitkeringsgerechtigden welke o.g.v. ziekte of invaliditeit nooit aan het
arbeidsproces hebben deelgenomen vallen als uitkeringsgerechtigde onder de zie-
kenfondsverzekering (Voor een uitgebreiderde opsomming zie van Oss (35 )).

Van Oss (35 ) deed o.a. een onderzoek naar opnamefrequentie en verpleegdagen in
een bestand van 51590 directl) verplichte ziekenfondsverzekerden.
Op basis van de in zijn proefschrift verstrekte gegevens is het onder tabel 15
gegeven overzicht samen te stellen.
Uit deze tabel valt te lezen, dat voor "rentetrekkers"1) en "WSW-ers"1) het aan-
tal verpleegdagen per persoon ruim 3~ maal zo hoog ligt als voor de overige direct
verplicht verzekerden. Beide groepen samen (11,3~ van het bestand) nemen bijna 3
van het totaal aantal verpleegdagen voor hun rekening.
Teneinde echter te kunnen beoordelen of en in hoeverre een relatief grotere fre-
quentie voor "rentetrekkers" en "WSW-ers" in het ziekenfondsbestand een verklaring
vormt voor een grotere consumptie door ziekenfondsverzekerden dient het aantal van
hen per ziekenfonds-~ziektekostenverzekeringsvorm bekend te zijn. Is het totaal
aantal van de hier bedoelde "rentetrekkers en WSW-ers" al moeilijk te achterhalen,
het aantal dat onder de particuliere ziektekostenverzekering resp. vrijwillige zie-
kenfondsverzekering (m.n. personen met alleen een AAW-uitkering en een deel der
AWW-uitkeringsgerechtigden) valt, is niet te achterhalen.
Ook het aantal rentetrekkers dat onder verplichte ziekenfondsverzekering valt,
is niet bekend.2)
De ziekenfondsraad (48 ) geeft alleen het aantal "ontvangers van langlopende sociale
uitkeringen met gezinsleden"; per 31-12-1977: 714400. Bij navraag bleek opsplitsing
in direct en indirect verzekerden niet mogelijk (tel. reactie Ziekenfondsraad).
Nemen we terzake dezelfde verhouding als geldt voor de werknemers onder de ver-
plichte verzekering (51,8 : 42,2), dan komt het aantal rentetrekkers op ca. 370.000,
d.i. 3,8g van het totale ziekenfondsbestand.
Dit percentage lijkt laag, maar gezien het grote verschil in verpleegdagen-consumptie
dat Van Oss vond tussen de verschillende categorieën, kan een klein verschíl in het

1) De definities staan onder tabel 15.
2) Ten onrechte stelt Van Oss dat het aantal rentetrekkers in 1975 9,1~ van het

aantal verplicht verzekerden was. Dit cijfer is nl. inclusief gezinsleden.
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Tabel 1 5: Opnamen en verpleeqdagen per ca[egorie direct verplícht verzekerdenl)

( 1) l) (2) 3) (3) (4)
~.,io otlo9

"ren~r~~ trekknrs" W.6.W-on-- - --, Ov orl en - --'fotaal --
------. -- . -.--- ,----- '- -... .---

abm,l. In ~ In ~ absol. in a tn ~ ebeol. ln ~ in ~ abaol. In ~ In ~
van (3) van ( 4) van (3) van (4) ven ( 3) van ( 4) vnn (3) van (4)

(a) verzekerden 4965 9,6 877 1,7 45748 OB,7 51590 100,0

(b) opnan~en 1106 19,9 124 2,2 4323 77,8 5553 100,0

(c) vecpleegdagen 25240 27,6 4280 4,7 62000 67,7 91520 100,0

íb)~(a) opname-fzequentíe 22,3 236 207 id,l 150 131 9,4 300 88 10,8 134 100

idem na leeftijdcorrectle4) I,B-24,5 228-256 202-227 14,8 155 137 9,6 100 89 10,ft 113 100

(c)~(b) q~idd. verpleegduur 22,8 159 138 34,5 241 209 14,3 100 07 16,5 115 100

idem na lerttijdcorrectié ) 22 d 27 151 d 185 13] è Yil 32,4 225 196 1d,6 300 88 16,5 I15 300

(c)~(a) verpleogdq. per verzekczde 5,08 375 287 4,88 360 275 1,3 300 76 1,77 131 100

idem na leefti dcorrectied) 32-5,97 380-426 301-337 4,81 344 272 1,40 100 79 1,77 126 300

1) dírect : Nerzekerden bij wie de rechtagrorà tot de verzekering beruaC ( v. Oes)

2) rentetrekkera:'personen die een uitkering genleten krachtens de WAO,AWW ~d.en uit dien hoofde o.g.v. het aanwijzingsbesluit verplicht verzekexd

- zijn" (v. Oss).

3) WSW-ars
4)

:'4ersonen die werkzaam zijn krachtena de Wet Sociele Werkvoorziening 1967"(v. Osa)

De daartoe benodigda qegevene en da berekaninqswijza zijn weerqyeven in bijlage 2~`d~'qealachtsverdelinq ís niet bekend.

percentage "rentetrekkers" tussen ziekenfonds- en particuliere verzekering reeds
een groot deel van het verschil in verpleegdagen-consumptie verklaren.

Nadere vergelijking met de resultaten van de continue morbiditeitsregistratie van

het Nijmeegs Universitair Huisartsen Instituut vergt een nadere specificatie van

de daarin geregistreerde categorie ziekenfondspatiënten. Het ziet er overigens niet

naar uit, dat de resultaten van beide onderzoeken elkaar erg zullen ondersteunen.

Zoekt van Oss met name een verklaring voor het verschil in consumptie bij de chroni-
sche patiënten ("rentetrekkers en WSW-ers"), bij de Continue Morbiditeitsregistra-
tie blijkt vooral het aantal nieuwe aandoeningen bij ziekenfondspatiënten veel
hoger (398) dan bij particulieren (het aantal chronische aandoeningen ligt voor
ziekenfondspatiënten "slechts" 25g hoger).

Een andere vraag die rijst, is, of een slechtere gezondheid ook tot een hogere

contactfrequentie met de huisarts leidt.
(a) Van der Gaag (15 ) vond dat "as expected the influence of morbidityl) on the

number of doctor - patient contacts is positive and large. Many studies lead
to this rather obvious result".

(b) Rutten (39 ) berekent - evenals Van der Gaag voor gezondheidscentrum Ommoord -
dat in geval van "presence of a serious disease" (8,1~ van de populatie) de
contactfrequentie gemiddeld 41 à 103~2) hoger ligt dan bij afwezigheid van een
ernstige ziekte.

(c) Uit de ziekenfondspraktijk van van der Hoeven (20 ) is de volgende Lorentz-
curve af te leiden.

1) Gedefinieerd als serious medically determined disease (7,6~ van de populatie).
2) Afhankelijk van de gebruikte berekeningsmethode.
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Figuur 16

Uit deze curve blijkt, dat 50~ der contacten betrekking heeft op 15~ der patiën-
ten. "Dat is begrijl:.elijk" zegt van der Hoeven "daar juist de ernstige patiënten
veel zorg van de arts behoeven".

(d) Ook uit het onderzoek van Brenkman ( 5) is een dergelijke curve af te leiden
voor zowel het aantal contacten als de
per jaar).

Figuur 17.

(Brenkman)
~ aandoeningen ( )
A contacten (-----)
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prevalentie (- het aantal aandoeningen

30 40 50 60 70 80 90 1002D

g patiènten

Uit deze curve blijkt, dat 508 der aandoeningen betrekking heeft op 16,6~ der
patiënten en 50~ der contacten op 18,9g der patiënten.
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(e) Het onderzoek van Jessen ( 23) is gebaseerd op een steekproef van de Neder-
landse bevolking ~ 16 jaar. De Lorenzcurve díe uit de middels dit onderzoek
verzr~mc~lde ~Jc~~~c~vcrn , kan worden afgeleid, vertoont het volgende verloop.

Figuur 18 ( Jessen)
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Uit deze curve blijkt, dat 58,5~ der contacten betrekking heeft op 13,5~ der
populatie.

C. Verschil-in-price--of time~-verschil-in-de-moqeli~kheid-om in het normale----------- ------- ---------------
milieu-Swerkl-gezin)-afwezig-te-zijn.

Jessen ( 23) (die overigens tussen de contactfrequentie voor ziekenfondspatiënten
en particulieren geen significant verschil vond) constateerde dat er bij mannen
een zekere samenhang bestond tussen contactfrequentie enerzijds en de mate waarin
men bij zijn werk gemist kan worden en het werkverband anderzijds: de hoogste
contactfrequentie lag bij mensen in loondienst die gemakkelijk op het werk gemist
kunnen worden en de laagste bij zelfstandigen die zeer moeilijk op het werk gemist
kunnen worden.
Een van de mogelijke oorzaken is het wel of niet aanwezig zijn van een arbeidson-
geschiktheidsverzekering welke tegemoetkomt in het wegens ziekte te derven inkomen.
Zelfstandigen hebben een dergelijke verzekering vaak niet of inet een lange aanloop-
tijd, loontrekkers vallen in deze vrijwel altijd onder de ziektewet of aanverwante
regelingen. Een bijkomende factor is dat àls men van deze verzekering~ziektewet
gebruik maakt verplicht is met een arts (doorgaans de huisarts) contact op te
nemen.
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In bijlage 3 is getracht om op basis van gegevens van de Ziekenfondsraad (48 ) en

het CBS ( 7) de ziekenfondsbevolking en de rest van de Nederlandse bevolking op
te splitsen in I werkenden in loondienst (en geregistreerde werklozen)

II werkenden niet in loondienst
III overige bevolking.

Op grond hiervan is het volgende overzicht te geven.

Tabel 19. Verdeling van ziekenfonds- en niet-ziekenfondsbevolking naar economische
activiteit (I, IZ en III); x 1000

Categorie I II III Onbekend Totaal (-100g)

Ziekenfonds
Niet-ziekenfonds

3249 (33,7~)
1206 (28,8~)

18 ( 0,2~)
581 (13,9~)

5567 (57,8~)
3193 (76,38)

793 ( 8,28)~)
-793 (-18,9~)

9628
4168

Nederland 4455 (32,2~) 599 ( 4,38) 8760 (63,4~) 13814

~) Groot deel der betalende vrijwillige ziekenfondsverzekerden. (voorjaar 1977)

Uit deze tabel blijkt dat het ~ loontrekkers (incl. geregistreerde werklozen) bii de
ziekenfonds bevolking (~ 33,7~) hoger ligt dan bíj de niet-ziekenfondsbevolking ( ~ 28,Sg)

Daarnaast lijkt het niet onaannemelijk dat de hoger betaalde loontrekkers over
het algemeen een hogere ziekteverzuimdrempel hebben dan de lager betaalden gezien
de relatie van deze drempel met zaken als promotiemogelijkheden, arbeidssatisfactie
en arbeidsmotivatie (o.a. afhankelijkheid van de mate van zelfstandigheid, afwis-
seling, inspraak, variabiliteit der werktijden en het beloningsniveau).
Loontrekkers die met hun looninkomen ("vast overeengekomen loon in geld") boven
de toelatingsgrens van de verplichte ziekenfondsverzekering uitkomen, vallen vrij-
wel steeds buiten het ziekenfondsbestand.

De door Jessen geconstateerde relatie tussen contactfrequentie en werkverband in
combinatie met het hoger percentage loontrekkers onder de ziekenfondsbevolking
en een eventueel aanwezige hogere ziekteverzuimdrempel bij hoger betaalde loon-
trekkers in combinatie met de voor de verplichte ziekenfondsverzekering geldende
loongrens,kunnen wellicht een gering deel van het verschil in consumptie door
ziekenfondspatiënten resp. particulieren verklaren.
Dit deel kan nooit groot zijn omdat de categorie "niet werkenden" (excl. werklozen)
zowel in het ziekenfondsbestand (~ 57,,Sg) als onder de niet-ziekenfondsbevolking
(~ 76,3~) de grote meerderheid vormt.
Ook als we de kinderen jonger dan 15 jaar buiten beschouwing laten dan blijkt meer dan

SOg van de bevolking tot de "niet-werkenden" te moeten worden gerekend.
De moqelijkheden om in het normale milieu afwezig te zijn loopt bij deze groep
uiteen van "vrijwel onmogelijk" (b.v. moeders met kleine kinder`en) tot "alle tijd".
Nader onderzoek ter zake zou in dit kader te ver voeren.
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u. uc~ wel c~f nict aanwezig-zi~n-van een bi~betalinq door de-patiënt-in combinatie
-------------------------- ---- ----- -----------

met de wi'ze van honorerina van de huisarts.---------~----------------s----------------

De wijze van honorering van de huisarts.

De wijze van honorering van de huisarts van ziekenfondspatiënten (abonnementshono-
rarium) en particuliere patiënten (per contact) staat reeds uitvoerig beschreven
op pag. 2 t~m 4.
Alvorens nu de invloed van de huisarts op de door hem te verlenen hulp te bespre-

ken lijkt het ons zinvol verschillende soorten medische hulp te onderscheiden.

We sluiten daarvoor aan bij de indeling die Martin Feldstein ( 12) terzake maakt,
t.w. in type-1 hulp: hulp waarbij het initiatief uitgaat van de patiënt

type-2 hulp: hulp, voorgeschreven door de ene arts en verleend door de
andere

type-3 hulp: hulp voorgeschreven en verleend door dezelfde arts.
De invloed van de huisarts op het aantal contacten per patiënt is voor wat betreft
de initiële contacten (type-1 hulp) vrij klein (hoewel b.v. de algemene houding
van de arts bij raadpleging, met name in de wat kleinere leefgemeenschappen zeker

van invloed zal zijn). Voor wat betreft de vervolgcontacten geldt echter "dat de

huisarts een groot aandeel heeft in de beslissing hoeveel contacten er nodig zijn

om de ziekte te behandelen" (Oliemans en van de Ven ( 32)).

De huisarts kan in de rol van belangenbehartiger van de patiënt (Feldstein ( 12):
"agency relation") in samenspraak met de patiënt wat betreft de follow-up van
het eerste contact besluiten tot
(a) geen verdere hulp
(b) verwijzing (type 2-hulp)
(c) vervolg contact (type-3 hulp)
Gezien de wijze van honorering is het voor de huisarts louter financiëel-economisch
gezien aantrekkelijk om het aantal contacten per ziekenfondspatiënt te minimaliseren

en per particuliere patiënt te maximaliseren zodat er voor hem aanleiding is om
indien er binnen een aantal randvoorwaarden (m.n. van medische aard) keuzemogelijk-
heden bestaan tussen (a) en (c) resp. (b) en (c) bij ziekenfondspatiënten te sturen
in de richting van (a) resp. (b) en bij particulieren in de richting van (c).

De bi'betaling door de patiënt.

De ziekenfondspatiënt is inzake huisartsenhulp geen bijbetaling verschuldigd zo-
dat er voor hem alleen sprake is van een investering in tijd en moeite (zie C).
De particuliere patiënt betaalt de huisarts per contact en kan dit afhankelijk van
de met zijn ziektekostenverzekering getroffen regeling geheel, gedeeltelijk of niet
gerestitueerd krijgen.
In principe kunnen met de verzekeringsmaatschappijen inzake huisartsenhulp de vol-
gende regelingen worden getroffen:
(1) Geen vergoeding voor huisartsenhulp; dit komt veel voor.
(2) vergoeding van x~ (0 ~ x ~ 100) van de door de huisarts gedeclareerde hulp.

Indien huisartsenhulp wordt meeverzekerd is (2) een frequent voorkomende vorm.
Zo geldt b.v. voor de 756.000 verzekerden die zijn aangesloten bij de publiek-
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rechtelijke ziektenkostenregelingen (IZA, IZR en DGP) in 1977 de regeling dat

80 á 85~ van de huisartsenrekening door de verzekeraar wordt gerestitueerd.
Een variant op (2) is dat na het bereiken van een bepaald uitgaven-niveau een

ander g geldt (combinatie met (3) en~of (4)).

(3) Eigen risico aan de voet: indien de verzekerde per tijdsperiode meer besteedt
aan huisartsenhulp of - wat vaker voorkomt - alle verzekerde soorten hulp
dan f y,-~wordt het meerdere geheel of gedeeltelijk (dan is er sprake van een
combinatie met (2)) vergoed.
Volgens KISG 1978 (24 )"wordt meer en meer gekozen voor het verzekeren van
alle genoemde soorten zorg (waaronder huisartsenhulp), maar "hangt dit door-
gaans samen met de keuze van een aanzienlijke eigen bijdrage". - ----

(4) Eigen risico aan de top: tot een bepaald maximum bedrag wordt de hulp door
de verzekeraar geheel of gedeeltelijk (dan is er sprake van een combinatie
met (2)), vergoed, daarboven komen de kosten voor rekening van de verzekerde.
Deze regeling wordt b.v, nogal eens gehanteerd voor psychotherapie, maar komt
voor huisartsenhulp nauwelijks voor.
Ook combinatie met (3) komt voor huisartsenhulp nauwelijks voor.

(5) Volledige vergoeding voor huisartsenhul~. Dit komt weinig voor.

Behalve wanneer de regelingen (5), (4) (vóór de grens bereikt is) of (3) (nadat

de grens bereikt is)van kracht zijn,geldt voor de particuliere patiënt,dat er naast
een investering in tijd en moeite (zie C) sprake is van een financiële drempel.
De hoogte van deze drempel is niet alleen afhankelijk van de met de ziektekosten-
verzekeraar getroffen regeling; ook de financiële welstand van de patiënt speelt
terzake een rol.
Deze financiële drempel zou op de eerste plaats van invloed kunnen zijn op het
aantal initiële contacten (type-1 hulp), immers daar is de invloed van de huisarts
het kleinst en van de patiënt het grootst.
Ook bij de vervolgcontacten zou de financiële drempel van invloed kunnen zijn: de
patiënt zou zich kunnen verzetten tegen maximalisatie van de nota. Hierbij komt hij
echter de huisarts tegen die economisch gezien op dit punt tegenovergestelde be-
langen heeft en wiens invloed op het aantal vervolgcontacten zoals we reeds zagen,
aanzienlijk is. Het is overigens goed mogelijk dat de huisarts impliciet met
voornoemd verzet van de particuliere patiënt en de daaraan inhaerente beeldvorming
rekening houdt.
Vraag is in hoeverre de financiële drempel werkelijk een rol speelt, daarbij reke-
ning houdend met de mogelijkheid dat het hiermee gemoeide bedrag in relatie tot
de onder C beschreven investering in tijd, vaak erg laag is.

- Van de Ven (44 ) komt o.g.v. een groot aantal vnl. buitenlandse onderzoekenl)
tot de conclusie dat er wat betreft een eigen bijdrage voor door de Patiënt ge-
initiëerde hulp (type-1 hulp) sprake is van een vrij groot vraag-effect: verho-
ging van de eigen bijdrage leidt tot minder vraag; dit vraageffect is groter
naarmate de "price of time" lager is, de financiële welstand van de patiënt
lager is en de medische hulp (volgens de patiënt) minder urgent is.

1) Rekening houdend met de specifieke kenmerken van de landen waarin de onderzoeken
plaatsvonden zoals b.v, een in vergelijking met Nederland hoge prijselasticiteit
in de Verenigde Staten.
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Voor wat betreft de vervolgcontacten (type 2 en type 3 hulp) zal het vraag-effect
voornamelijk beperkt blijven tot minder noodzakelijke hulp ("patiënt-geinduceerde
moral hazard"). Daarnaast zal er inzake de vervolgcontacten sprake zijn van een
aanbod-effect waarbij voor ons binnen dit kader alleen de afname van "arts-
geïnduceerde moral hazard" van belang is.

- Daarnaast onderzochten v.d. Ven e.a. (45 ) het gebruik van medische voorzieningen
door ca. 3600 particulier verzekerde gezinshoofden (personen met een over het
algemeen vrij hoge "price of time"). Uit analyse bleek dat het verlagen van de
eigen bijdrage van 100~ naar 20~ leidde tot ca. 408 meer consulten.
Omdat echter geen correctie heeft plaatsgevonden voor de negatieve selectie van
verzekering tegen huisartsenhulp (m.n. die gezinnen welke veel huisartsenhulp
behoeven zullen een verzekering met een lage eigen bijdrage nemen) kan aan deze
cijfers niet zoveel waarde worden crehecht.

- Oliemans en van de Ven (32 ) vonden weliswaar een hogere contactfrequentie voor
ziekenfondspatiënten dan particulieren doch het aantal contacten per ziekte lag
bij particulieren ca 15~ hoger.

ziekenfonds particulier

ziekten per patiënt (prevalentie) 1,87 1,52
contactfrequentie per patiënt 3,34 3,13
contactfrequentie per ziekte 1,79 2,06

De schrijvers wijzen in dit verband op een hogere toegangsdrempel voor de parti-
culiere patiënt (de ziekte is ernstiger van aard) en op het feit dat de "huisarts
een groot aandeel heeft in de beslissing hoeveel contacten er nodig zijn om de
ziekte te behandelen".

- Van der Gaag ( 15) vond in Gezondheidscentrum Ommoord dat de verzekeringsvorm
(ziekenfonds resp. particulier) wel van invloed is op het aantal personen dat
gedurende één jaar tenminste één contact heeft maar nauwelijks op het aantal
contacten dat daarboven komt. Hierbij zij echter aangetekend dat voornoemde
door van der Gaag gebruikte begrippen en de begrippen initiëel contact (type-1
hulp) en vervolgcontact (welke betrekking hebben op een bepaalde casus) elkaar
niet dekken. Bovendien moet gewezen worden op het feit dat het Gezondheidscen-
trum Ommoord in tabel 4. e.v. een nogal afwijkend beeld te zien geeft.

- Een aanzienlijk deel der particuliere verzekerden is aangesloten bij de pu-
bliekrechtelijke ziektekostenregelingen (IZA, IZR, DGP; totaal 756.000 verzeker-
den). Ondanks het feit, dat de eigen bijdrage voor huisartsenhulp voor deze groep
slechts 15 tot 20~ van de declaraties bedraagt, is de gemiddelde contactfrequentie in
1977 slechts 2,88 (2,58 voor actieven en 4,82 voor gepensioneerden).
Deze gemiddelde contactfrequentie steekt niet ongunstig af bij de contactfrequen-
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ties voor narticuliere patiënten die werden gevondén-bij dë on erzoeken vermeld
in tabel 4. Zulk een gegeven roept ongetwijfeld vraagtekens op aangaande de re-
sultaten van onderzoeken als van van de Ven c.s.
Men dient hierbij evenwel het volgende in acht te nemen.
(a) De leeftijds~geslachtsverdeling van de publiekrechtelijke regelingen zou in

gunstige zin kunnen afwijken van die der overige niet-ziekenfonds verzekerden.
Cijfers terzake worden blijkens mededelinq van de publiekrechtelijke rege-
lingen pas met ingang van 1981 verzameld.

(b) Voor een deel van de populatie (m.n. brandweer en politie) gelden zware
keuringseisen. Bovendien krijgen alle ambtenaren vóór aanstelling een gede-
gen pensioenkeuring. Volgens Van Oss (35 ) moet de invloed van deze pensioen-
keuringen niet worden overschat omdat veel ziekterisico's die op langere ter-
mijn spelen bij zo'n keuring toch niet kunnen worden geconstateerd. Bovendien
moet men bedenken dat deze keuring niet geldt voor de medeverzekerden.

- Mootz (27 ) komt op basis van een in 1977 gehouden grote en voor de Nederlandse
bevolking representatief te achten steekproef tot de conclusie dat als de invloed
van enkele gegevens betreffende de gezondheidstoestand statistisch worden geëli-
mineerd er voor de totale bevolking geen verschil in contactfrequentie tussen zie-
kenf~ndsnatiënten en particulieren kan worden vastgesteld. De verklaring die
het ziekenfondslidmaatschap nog kan toevoegen nadat alle andere relevante varia-
belenl) reeds waren geintroduceerd bleek zeer gering en niet significant.
Het feit dat dit resultaat nogal afwijkt van hetqeen de meeste onderzoeken op dit
punt opleveren,verklaart de schrijfster uit het feit dat het hier om een vrij
grote (n - 4000) en vrij recente (1977) steekproef gaat waarbij bovendien con-
sumptiegeneigdheid en consumptienoodzaak vrij goed konden worden geindiceerd
en uitgezuiverd.

1) Volgens het analyse-model van Cassee ( 6) t.w.
- consumptiegeneigdheid ( perceptie gezondheid, stress, neuroticisme)- consumptienoodzaak ( aantal chronische aandoeningen, ziek in bed gedurendeafgelopen 3 maanden)
- structurele variabelen: leeftijd, geslacht, opleiding.- consumptiemogelijkheid: inkomen ( fondslidmaatschap).
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E. De-capaciteit van-de-huisartsg~ak~,~j]c - mgdg-~n-~g~g,~~g,-~Q~, dP~ rcCllZ.g.-Y3ll-hQX14-

rering-van de huisarts.

De huisarts beschikt per jaar over 365x 24 uur. Voor een deel van deze tijd

zijn de alternatieve mogelijkheden beperkt: denk aan de tijd benodigd voor het

vervullen van de tirimaire levensfuncties (eten, slapen, etc.). De rest van de be-

schikbare tijd kan de huisarts in principe besteden aan werk: de huisartsenfunc-

tie, de nevenfuncties,bijhouden van het vakgebied en (fysiek niet noodzakelijke)

vrije tijd.
Voegen we de onder werk genoemde functies bij elkaar, dan is een eenvoudige theo-

retische beschouwing van de keuze tussen werktijd (welke over het algemeen direct

of indirect resulteert in inkomen) en vrije tijd mogelijk.

We stellen de totaal voor werk en vrije tijd beschikbare tijd op T. In figuur 20

zetten we op de horizontale as af dat gedeelte van T dat wordt besteed aan vrije

tijd (T~) en op de verticale as het gedeelte dat wordt besteed aan werk (T - T~),

waarbij T~ ~ T. De "budgetlijn B" geeft de mogelijke combinaties van werktijd en

vrije tijd weer. De optimale verdeling is afhankelijk van het verloop der "indif-

ferentie-curven" (i) (verzameling van punten die díe combinaties van werktijd en

vrije tijd weergeven, welke qua nuttigheid voor het individu in kwestie indiffe-

rent zijn). Omdat moet worden getracht een zo hoog mogelijke nuttigheid te berei-

ken, dient te worden gepoogd op een zo hoog mogelijke indifferentie-curve te

komen. Dit is het geval waar de budgetlijn de indifferentie-curve raakt; een hoge-

re curve is -gegeven T- niet bereikbaar.

~ ~ ;~ f. , -~---.i ,-
Figuur 20: Vérdelincj tu~sen'vrije tïjd ~n wérkt~jd

werk
(T-T~)
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0,8 T

0,6 T

0,4 T

0,2 T

0,0 T
0,2T 0,4T 0,6T O,BT 1,OT
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De tijd welke de huisarts aan werk besteedt (T - Tv) kan als volgt worden opgesplitst:
Tz - tijd besteed aan hulp aan ziekenfondspatiënten welke wordt geacht te zijn begre-

pen onder het abonnementshonorarium,
Ta - tijd besteed aan vergelijkbare hulp aan particulieren,
To - tijd besteed aan overige huisartsenhulp
Tn - tijd besteed aan nevenfuncties
Tq - tijd besteed aan "overhead" (bijhouden van het vakgebied, vergaderingen P.H.V.

etc.)
Hierbij geldt: T f T f T f T t T ~ T- T (waarbij T-~inimaal noodza- (1)

z a o n q- v kelijk v geachte vrije tijd)

We concentreren ons hier in eerste instantie op Tz en Ta. We stellen daartoe:
T - T - 0o n

Voor Tz geldt: Tz - z.cz{dz td f(1-dz)tvz}
z

waarbij z - aantal ziekenfondspatiënten
cz - gemiddelde contactfrequentie per ziekenfondspatiënt (per jaar)
dz - consultratio voor ziekenfondspatiënten
td - gemiddelde tijdsduur per consult van een ziekenfondspatiëntl)

z
tv - gemiddelde tijdsduur per visite van een ziekenfondspatiëntlz

Voor Ta geldt: Ta - a.ca{da.td t(1-da)tv }
a a

(2)

(3)

(4)

waarbij a - aantal particulieren
ca - gemiddelde contactfrequentie per particuliere patiënt (per jaar)
da - consultratio voor particulieren
tda - gemiddelde tijdsduur per consult~van een partículiére patiëntl)
tv - gemiddelde tijdsduur per visite van een particuliere patiëntl)

a

Tegenover de in werk geinvesteerde tijd staan de volgende opbrengsten:
. tegenover Tz staan Qz en Oz (5)

Q - kwaliteitscomponentz
Oz - geldcomponent - 79,93z1 t 55,93z2 f 48,31 z3

waarbij zl f z2 f z3 - z(zie pagina 3)

. tegenover Ta staan Qa en Oa (6)
Qa - kwaliteitscomponent
Oa - geldcomponent - aca (29,925 - 10,059 da)

. (zie pag. 4, waarbij de irregulariteit is gesteld op 0,05)

. tegenover Tq staat Qq - kwaliteitscomponent (7)

. tegenover To - 0 en Tn - 0 staat een opbrengst van 0 (8)

1) irregulaire consulten en visites worden geacht evenveel tijd te kosten als de
normale consulten en visites.



- 34 -

De opbrengst per tijdseenheid bedraagt
Q O 79, 93 z f 55, 93 z f 46, 31 z

voor ziekenfondspatiënten: TZ en Tz - z.cz. dz td t 1?dz tv
3

z z
aca(29,925- 10,059 da)

voor particuliere patienten. Ta en Ta - aca, da td f(1-dava a

voor "overhead" ~Tq

(9)

(10)

Zolang de tijdsfactor géén bottle-neck vormt. kan de geldopbrengst worden verhoogd

door het aantal ziekenfondspatiënten te verhogen, het aantal contacten met particu-
liere patiënten te verhogen (via een verhoging van de contactfrequentie en~of het

aantal patiënten) en door de consultratio voor particulieren te verlagen. De kwali-

teit kan (vermoedelijk) worden verhoogd door de contactfrequentie en de contactduur

te verhogen en door de aan de "overhead" te besteden tijd uit te breiden.

Als de tijdsfactor wel een bottle-neck vormt (Tzf Ta f Tq - T- Tv), zijn de mogelijk-

heden om geldopbrengst en~of kwaliteit te verhogen veel ingewikkelder aan te geven,

omdat bijna ieder van de bovengenoemde maatregelen tijd vergt die binnen de beschik-

bare ruimte zal moeten worden gecreëerd, hetgeen er vrijwel steeds op neerkomt dat

geldopbrengst ten laste gaat van kwaliteit en v.v..
Stel, dat we trachten de geldopbrengsten te verhogen door z met z' te laten toenemen.
In dat geval zal (zie formule (3) op pag. 33) ook de aan ziekenfondspatiënten te be-
steden tijd (Tz) toenemen, tenzij compensatie wordt gevonden in een dalende gemiddel-
de contactfrequentie (cz), een dalende gemiddelde consultduur (tdz), een dalende ge-
middelde visiteduur (tv ) en~of een stijgende consultratio (er vanuit gaande dat

z
tv ~ td ). A1 de hier genoemde compensatie-mogelijkheden zijn echter (vermoedelijk)

z z
van invloed op de kwaliteit. Wordt van voornoemde compensatie afgezien, dan zal de

toename van Tz gegeven T- Tv ten koste gaan van Ta of Tq. Een daling van Tq betekent

vrijwel zeker een daling van de kwaliteit. Een daling van Ta betekent een daling van

het aantal contacten met particuliere patiënten (aca), van de gemiddelde consultduur

(tda),een daling van de gemiddelde visiteduur
quote (da) (er vanuit gaande dat tva ~ tda).

(tva) en~of stijging van de consult-

Een verlaging van de gemiddelde contactfrequentie (ca),een daling van td , tva ena
een stijging van da raken (vermoedelijk) de kwaliteit, Een daling van het aantal

contacten met particuliere patiënten heeft daarnaast ook een daling van de opbreng-

sten tot gevolg, welke zowel groter als kleiner kan zijn dan de met de toename van z

bereikte verhoging.
Of het nu e even c, c; t , t ; t , t ; d, d en T economisch interessant is

~ g z a dz da vz va z a q
om a' particuliere patiënten te vervangen door z' ziekenfondspatiënten is afhanke-

lijk van hun respectievelijke contactfrequenties, gemiddelde consult-en visite-

tijden en consultratio's. Zijn deze gelijk aan de hierboven gegeven gemiddelden,

dan is substitutie van particuliere patiënten door ziekenfondspatiënten

indien het abonnementshonorarium
dz td t

z
pz ' a td t

a

(1-dz)tv
z . c (29,925 - 10,059 da)

(1-da)tv z
a

aantrekkelijk,

Uit tabel 5(pag. 12) blijkt, dat als we de gemiddelde consultduur, de gemiddelde

visiteduur en de consultratio voor ziekenfondspatiënten en particulieren aan elkaar
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gelijk stellen (td - td ; tv - tv en dz - da) en uitgaan van een consultratioz a z avan O,g slechts één van de in tabel 4 en 5 bekeken onderzoeken (onderzoek nr. 5)
een beeld te zien geeft waarbij het economisch interessant lijkt om hulp aan zie-
kenfondspatiënten te substitueren voor hulp aan particulieren. Anders gesteld:
alle onderzoeken op één na geven een beeld te zien waarbij het economisch interes-
sant lijkt om hulp aan particulieren te substitueren voor hulp aan ziekenfonds-
patiënten.
Stilzwijgende vooronderstelling bij dit alles is, dat de substitutie van hulp aan
particulieren voor hulp aan ziekenfondspatiënten en v.v. de kwaliteit in totali-
teit niet beinvloedt.

Een enigszins verwante benadering van de relatie tussen de wijze van honorering'
en de capaciteit van de huisartspraktijk ' vinden we bij Rutten (39). De belang-
rijkste verschilpunten zijn:
- Rutten houdt geen rekening met het onderscheid consult-visite
- Rutten houdt geen rekening met andere werkzaamheden van de huisarts dan contac-

ten met zijn patiënten
- Kwaliteit wordt door Rutten alleen gezien als functie van de contact-frequentie
- Inkomen (Y), vrije tijd (L) en kwaliteit (Q) worden door Rutten in één pre-

ferentie-functie gekoppeld aan het nut (U) voor de huisarts: U- U(Y,L,Q, Z2)
(pag 50)
(waarbij Z2 -"vector met parameters die de houding van de arts t.o.v. inkomen,

vrije tijd en kwaliteit van het werk weerqeven~~)
Het laatste (het weergeven van alle aspecten in één preferentie-functie) is door
ons achterwege gelaten omdat dat, althans op dit moment, weinig varduidelijkt.

Ook Zweifel (50) stelt de nutswaarde voor de arts afhankelijk van 3 zaken t.w.
inkomen, vrije tijd en "een etische variabele" (het plezier dat de arts beroeps-
matig in zijn werk heeft). Deze etische variabele stelt Zweifel afhankelijk van
het maximale niveau tot waarop de arts in staat is om zelf te behandelen, de
tijdsbesteding per patiënt en het aantal behandelde patiënten.
Gevolg van het opnemen van deze etische variabele in de preierentie-iurfctie van
de arts heeft, aldus Zweifel, tot gevolg dat de door gezondheidseconomen veelge-
roemde "supplier-induced demand" zeker niet alleen te wijten blijkt aan een zucht
naar handhaving of vergroting van de inkomenspositie: pogingen om de etische
variabele te handhaven of te vergroten blijken een zeker zo belangrijke rol te
spelen en dit mag in de modellen niet worden vergeten.



Van Praag c.s. constateerden in het rapport "Het ziekenhuis in de gezond-
heidszorg" ( 41 ) dat in een regio met een huisartsendichtheid (huisartsen) van 1,1 Xinwonersceteris paribus de opnamefrequentíe 2,7~ lager lag dan in een regio met een huis-
artsendichtheid van X ( het aantal verpleegdagen per hoofd lag 2,4~ lager). Deze
op basis van "cross-section-analyse" verzamelde gegevens worden door de schrijvers gë-
hanteerd alsof het resultaten van een time-series-analyse waren ( "een stijging van
de huisartsendichtheid met 10~ brengt een daling van de opnamecoëfficiënt van 2,78
teweeg"),reden waarom de schrijvers manen tot de nodige voorzichtigheid en zulks
niet ten onrechte.
Stel, we hebben een regio van 100.000 inwoners en Y huisartsen. Nu verhogen we het
aantal huisartsen met 10~, dan zal het gevolg hiervan voor de opnamefrequentie op
korte tot middellange termiin afhankelijk zijn van onder meer:
(1) de samenstelling van de praktijken vbbr de verandering: is de spreiding rond

de gemiddelde praktijkomvang erg groot ( veel erg grote en erg kleine praktijken)
of klein?, hoe hoog ligt het gemíddelde?

(2) de samenstelling van de praktijken na de verandering: werden alle toegevoegde
artsen bij de praktijkvoering betrokken en in welke mate? Welke praktijken
werden kleiner: alle praktijken een gelijk percentage of overwegend de grote
praktijken; waren dat praktijken met hoge of lage opnamefrequenties?, etc.

(3) De wijze van praktijkvoering der toegevoegde huisartsen.
(4) De reactie van de gevestigde huisartsen op de praktijkverkleining. Hierop zul-

len we híerna wat dieper ingaan.
(5) De reactie van de specialisten op een verandering in het gedrag van de huis-

artsen aangaande verwijzingen, ziekenhuisopnamen en -ontslagen.
Ook hierop zullen we hierna wat dieper ingaan.

(6) De reactie van de patiënten op een verandering in het gedrag van de huisartsen.

ad (4). Een verkleining van de praktijk met z' t a' betekent ceteris paribus een
daling van de voor patiëntenzorg benodigde tijd met

4Tzf oTa - z'cz(dztdzf (1-dz)tvz) f a'ca(datda f(1-da)tva)

Een verbetering van de eerstelijns zorg is echter alleen te bereiken voorzo-
ver deze tijdwinst leidt tot:
- een verhoging van Qq via een uitbreiding van Tq (meer tijd voor bijhouden
vakliteratuur, nascholing e.d.). Indien de huisarts bij een kleinere prak-
tijkomvang hetzelfde honorarium ontvangt, ware een verplichting tot na-
scholing te overwegen (vgl. bijv. Engeland).

- een verhoging van Qz via een verhoging van cz, td en~of tv 1) en~ofz z

1) Inclusief tijdsbesteding aan gesprekken met specialisten over opname~ontslag e.d.
en bezoek aan opgenomen patiënten. ~
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wellicht een daling van dz
- een verhoging van Qa via een verhoging van ca, td en~of tr 1) en~ofa a
wellicht een daling van da, waarbij een verhoging van ca en een daling
van da tevens een toename van de opbrengsten inhouden.

Het is echter zeer de vraag of de huisarts deze tijdwinst overwegend ge-
bruikt om zijn wijze van praktijkuitoefening vrij fundamenteel te wijzi-
gen in de richting van een vergroting van de tijdsbesteding per patiënt
of aan kwaliteitsverbetering in het algemeen. Hij kan ook kiezen voor
meer vrije tijd (Tv) en~of om meer tijd te besteden aan overige huisart-
senhulp (To) en~of nevenfuncties (Tn).
Vooral als de vermindering van het patiëntenaantal gepaard gaat met een
daling van het praktijkinkomen ligt een aanwending van de tijdwinst in
een richting die het ontstane gat in de opbrengsten weer enigszins aan-
vult (i.e. een verhoging van ca,(1-da), To en~of Tn) nogal voor de hand.
Wat betreft de mogelijkheden van uitbreiding van de tijdsbesteding in To
en Tn zij verwezen naar "De opbrengst in de huisartspraktijk" (II) (1~) wat be-
treft de verhoging van ca en (1-da) zij verwezen naar D (pag. 28-32).

ad (5). Hierboven zijn reeds wat vraagtekens gezet bij het gegeven dat een prak-
tijkverkleining voor de huisarts reden is om de tijdsbesteding per patiënt
te vergroten. Daarnaast is het de vraag of àls er sprake zou zijn van een
intensievere begeleiding van de patiënt dit ook leidt tot een lagere ver-
wijsfrequentie (zie o.a. Posthuma en Van der Zee (j8 )) een lagere opname-
frequentie en~of een lager aantal verpleegdagen per inwoirer.

Het ligt theoretisch gezien enigszins voor de hand dat de specialist die
met een kritischer verwijsgedrag wordt geconfronteerd, uitgedrukt per 100
verwijskaarten eerder een hoger aantal opnamen, verpleegdagen, herhalings-
kaarten en vervolgverwijskaarten zal genereren dan een lager.4)
In een artikel van Van der Gaag en Van Praag uit 1979 ( 16 ) worden de

"directe gevolgen" en "uiteindelijke veranderingen" gegeven ten gevolge

van een verhoging van de huisartsendichtheid met 10~.

"directe ?) "uiteindelijke 3)
gevolgen" veranderingen"

verwijzingen - 1,5~ - 8,0~

herhalingskaarten - 3,28 - 10,08

opnamen - 5,8~ - 10,0~

gemiddelde verpleegduur t 0,7~ f 2,78

herhalingskaarten per verwijzing - 1,7~
opnamen per verwijzing - 4,4~

- 2,2~
- 2,2~

Opmerkelijk hierbíj is, dat het aantal herhalingskaarten en het aantal op-

namen per verwijskaart afneemt. De autonome invloed van een 10~ toename

van de huisartsendichtheid op het aantal herhalingskaarten en het aantal

opnames wordt dan ook erg hoog ingeschat (op korte termijn -1,78 (her-

halingskaarten) resp. -3,2~ (opnamen)).

1) Zie voetnoot 1) op pag. 36.
2) De in het artikel aangegeven onderlinge verbanden zijn door ons door-

berekend.
3) De termijn wordt niet nauwkeurig omschreven. In de inleiding wordt ge-

sproken over middellange termijn.
4) Fen aa.nta.l nn~erzoek?rs, o~a. 13elleman (3) en Zola (49) spreekt van eenconstante relatiA tu4cPn nnnominrtr~n en verwi'.zingen.
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Voor wat betreft de gevolgen van praktijkverkleining op langere termijn
ligt een fundamentele wijziging van de praktijkvoering - ook de cijfers
van Van der Gaag en Van Praag wijzen in die richting - meer voor de hand
omdat in de loop der tijd dat deel van de huisartsen dat nooit anders dan
in een kleine praktijk heeft gewerkt, toeneemt.
Alhoewel met bij-~na-scholing nogal wat kan worden bereikt, zal voor een
fundamentele wijziging van de praktijkvoering de opleiding tot basisarts
tijdig (dat is: nu) moeten zijn aangepast.
Ook andere~zaken, zoals bijv. de mogelijkheden voor de huisarts om neven-
functies uit te oefenen spelen terzake een belangrijke rol.

Op het hiervbór besproken rapport "Het ziekenhuis in de ".gezondheidszorg kwamen
nogal wat reacties. We beperken ons hier tot een aantal van die reacties die voor
ons onderwerp direct van belang zijn.

- De Be eleidin scommissie Macro-Rekenmodel Gezondheidszor ( 29 ) was mét de Com-
missie De Wolffl van mening, dat het negatieve verband tussen huisartsen en ver-
pleegdagen in het rapport niet is aangetoond.
Voorts oordeelde de begeleidingscommissie dat het meten van de invloeden van het
eerste echelon door de huisartsendichtheid nogal een simplificatie is. Zij wijst
o.a. op de invloed van zaken als samenwerking binnen het eerste echelon en met
andere echelons en van ontwikkelingen aan de vraagzijde.

- Hoogendoorn ( Z1 ) stelt o.a. vraagtekens bij de causaliteit tussen toename van het
aantal huisartsen en vermindering van het aantal opnamen in de toekomst. Bij een
grote toename van het aantal huisartsen ontstaat een geheel nieuwe situatie. Be-
langrijke vragen die hij hierbij stelt, zijn,of een intensievere aanpak leidt
tot meer of minder vraag naar intramurale zorg en of het hoger onderwijs de aan-

staande huisarts op een uitgebreidere taak wil~kan voorbereiden.
- Ook Fokkens ( 14 ) wijst de relatie tussen versterking van het eerste echelon en

verlaging van de klinische consumptie o.g.v. de toegepaste methode af. Hij wijst
op de sterke (positie~~e) relatie tussen huisartsPnc3ichthei~ an nP.-centage bejaarden,
~~as,rhi~ vclc~ens hem ta.melijk ~.~117-ekeuri.rt ~~~or d.P huisartsenaicht!?eic~ als ver-
klarende varíabele i~ ~rekozen. iIij wordt m.n. op dit punt fel door Van ?'raag c.a.
(14) bestreden.

- Posthuma en van der Zee (36) geven in 1978 aan, getroffen te zijn door het gegeven
dat een (positieve) relatie tussen (gemiddelde) praktijkgrootte en verwijs- of
opnamecijfers nergens elders wordt gevonden. Zij wijzen daarbij op Kruidenier,
Raupp, van Es en pijlman, Crebolder, Gruyters en Slikker en Drop . Ook in
eigen onderzoek op basis van L.I.S.Z.-cijfers,gespecificeerd2j naar gemeenten
wordt geen positieve relatie tussen praktijkomvang enerzijds en opname- en ver-
pleegdagenfrequentie anderzijds gevonden. De reactie van Van Praag was wederom
fel.

1) Een door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Acade-
mie van Wetenschappen ingestelde commissie ad hoc van eeonometrisch deskundigen

2) Bij deze specificatie werden de verzekerden toegerekend aan de qemeenten Waar.in
rrun huisarts gevestigd was, hetgeen in een aanta]. Rp~~allen tot onjuiste cijfersleidèe.
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Na het rapport "Het ziekenhuis in de gezondheidszorg"zijn vanuit de Leidse pro-

jectgroep nog een groot aantal publicaties verschenen, waarvan de dissertaties

van Van der Gaag (15) en Rutten (39) wel de bekendste zijn. Beide bevestigen de

de hiervoor al ruim besproken negatieve relatie tussen huisartsendichtheid en het

gebruik van het tweede echelon.

-Posthuma en van de Zee (37 en 38) kwamen tot de conclusie dat er naast allerlei
macro-beschouwingen dringend behoefte was aan inzicht in de relatie tussen grootte

van de huisartspraktijk en verwijscijfers op het niveau van de huisartspraktijk.

Meer specifiek luidde de onderzoeksvraag, wat nu de invloed van prak-

tijkverkleining is op het aantal gedeclareerde verwijskaarten (v) per 1000 zieken-

fondspatiënten (z). Daartoe onderscheiden zij de verwijskaarten in

vha - het aantal huisarts-verwijskaarten per periode

v - het aantal vervolg-verwijskaarten per periode
spec. v v

Hierbij geldt: ~--~ec } ha x ~ (e.- aantal contacten) (1)
z z c z

men stelt - vspec~z afhankelijk van spec (- aantal inwoners per specialist)

vspeC~z - al- a2 spec ( al, a2 ~ 0)

- Vha~c afhankelijk van de omvang der huisartsenpraktijk (P):

vha~c - blt b2 P (bl, b2 ~ 0)

- c~z afhankelijk van de omvang der huisartsenpraktijk:

c~z - cl - c2 P (cl, c2 ~ 0)

(2)

(3)

(4)

Substitutie in (1) geeft:

~- a-a spec t b c f(b c-b c) P - b c P2
z 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2

de relatie tussen Z en P is derhalve een berg-parabolische. Toetsing van deze à

priori geformuleerde relatie brengt de schrijvers tot de conclusie dat "de hypo-

these dat het verband tussen (gemiddelde) praktijkgrootte en bruto ziekenfonds-

verwijscijfer met een berg-parabool kan worden weergegeven als een serieus alter-

natief voor een lineaire relatie kan worden beschouwd". De top van de parabool (het

hoogste verwijscijfer) zal volgens de schrijvers ergens tussen de waarden 2600-2900

inwoners per huisarts liggen; bij ~ 2600 inwoners per huisarts gaat het verwijscijfer

dalen. Men vindt voorts een significant positief verband tussen bruto ziekenfondsverwijs.

cijfer en specialistendichtheid (aantal specialisten per inwoner).

Bij dit theoretisch model zijn omdat omwille van de eenvoud veel achterwege ge-

bleven is, nogal wat kanttekeningen te plaatsen. Ik wilde me beperken tot een twee-

tal opmerkingen binnen het model:

- Contacten tussen huisarts en patiënt, met name de vervolgcontacten ("type 3 hulp")

kunnen behalve een basis voor verwijzing ook een substituut ervoor vormen.

- Wat betreft de contacten worden alleen aantallen meegenomen. De duur en intensi-

teit blijven buiten beschouwing. Een hoge contactfrequentie kan bijv. gevolg zijn

van per contact onvoldoende tijd nemen voor de patiënt.
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Samenvatting-

In het voorgaande is getracht een deel van de opbrengsten in de huisartspraktijk~
n.l. de opbrengsten uit huisartsenhulp , welke wordt geacht te zijn begrepen
onder het abbonnementshonorarium voor ziekenfondspatienten en uit vergelijkbare
hulp aan particuliere patienten, nader te bekijken.
Hierbij is vanuit de economie op het niveau van de huisartspraktijk gekeken naar
een veelheid van onderzoeks-literatuur op het gebied van het functioneren van de
huisarts, op het gebied van het patientengedrag en het gebied van de "health-
economics".
Het transformeren van de gegevens uit deze literatuur naar het niveau van de in-
dividuele huisartspraktijk is nodig om de relatie met zaken als nevenfuncties,
kosten, inkomenspositie en goodwill-problematiek duidelijk te maken.
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H. II Bruto opbrengsten uit overige huisartsenhulp.(OH)

Achtereenvolgens zullen worden besproken
a hulp aan mobiele groepen en lijders aan beroepsziekten voor ziekenfondsrekening
b toeslag moeilijk bereikbare gebieden (ziekenfonds)
c verloskundige huln
d subsidies

ad a mobiele groe en en lijders aan beroepsziekten
- al Mobiele groepen

Het betreft hier hulp aan niet op naam ingeschreven ziekenfonds-verzekerden
(binnenscheepvaart personeel e.a.) en hulp buiten de woonplaats. Voor 1977
waren de tarieven hiervoor: consult 19,-

visite 23,-
visite aan boord 27,-

Hierbij valt op dat het tarief per consult gelijk is aan dat voor particuliere
patiënten doch dat het tarief per visite slechts 818 van het particuliere
tarief bedraagt hetgeen niet i.o.m. de uitgangspunten van de commissies van
der Ven en Donner is.

- a2 Lijders aan beroepsziekten
Voor 1977 waren de tarieven hiervoor: consult 9,75

visite 14,-
-- cijfers voor het jaar 1977

omschrijving
. hulp buiten de woonplaats en
vergoeding voor bijzondere verrichtingen

. verrichtingen voor niet op naam inge-
schreven verzekerden

bedra

9.370.000

1.041.000
Bron: Jaarverslag 1978 van de Ziekenfondsraad.

aantal verzek.

9.501.000

21.000

Ib edra verzek.

0,986

49,571

Gemiddeld genomen ontvangt de huisarts per 1000 ziekenfondsverzekerden boven
het abonnementshonorarium derhalve nog

986 voor hulp buiten de woonplaats en bijzondere verrichtingen
110 (2,21 verzekerden per 1000 à 49,57) voor niet op naam ingeschreven

verzekerden

ad b Toeslag moeilijk bereikbare gebieden
Voor enkele gebieden in Nederland (de Biesbosch, Marken, Tiengemeten en

Broek in Waterland) wordt voorzien in een aar.vullinc? op het abonnements-

honorarium. Voor 1977 bedroeg het hier een totaalbedrag van f 52.000 voor
4000 verzekerden.
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ad c Verloskundige hulp
cl Ziekenfondspatiënten
- Voor verplicht verzekerden geldt dat voor een "normale" bevalling het honora-

rium voor de huisarts alleen wordt vergoed als er in zijn woonplaats geen
praktijk wordt uitgeoefend door een verloskundige, als verloskundige hulp
door de huisarts medisch noodzakelijk is en het ziekenfonds hier vooraf
machtiging toe geeft of als er sprake is van "buitengewons" verloskundige
hulp door de huisarts op verzoek van de verloskundige tijdens of direct na
de bevalling.

- De vrijwillig verzekerde heeft voor de normale bevalling de keuze tussen
verloskundige en huisarts, waarbij het ziekenfonds maximaal het honorarium
voor een verloskundige vergoedt.

- In geval van een bevalling met medische indicatie wordt het volledige
honorarium vergoed.
Het honorarium voor volledige verloskundige hulp was in 1977 f 513,-, de
honoraria voor gedeeltelijke verloskundige hulp en "buitengewone" verlos-
kundige hulp op verzoek van de verloskundige bedroegen een gedeelte hiervan.
ci'fers voor 1977 totaal er 1000 verzek.
Verlossingen geleid door huisartsen
Bi'zondere verloskundi e hul

f 10.368.364
f 466.631

f 1075,72
f 48,41

Bron: jaarverslacl 1978 van de Ziekenfondsraad
De opbrengstvoor verlossingen qeleid door de huisarts komt per 1000
ziekenfondspatiënten overeen met 2,1 x volledige verloskundige hulp.
Omdat het aantal huisartsen dat geen verloskundige hulp verleent erg groot
is, is de spreiding rond dit gemiddelde erg groot.

2 Particuliere patiënten
Voor volledige verloskundige hulp was het tarief in 1977 30 x het consult-
tarief - 567,60 (waarvan 30~ voor prénatale hulp, 20~ voor postnatale fiulp
en 50~ voor de bevalling).
Volgens de Geneeskundige Hoofdinspectie was het aantal bevallingen door
huisartsen in de periode 1970-1975 enorm teruggelopen van 34,9~ in 1970 tot
21,48 in 1975 ; dit is een daling met 10,3g per jaar; extrapolatie geeft
voor 1977 een aandeel van 17,28.
Het aantal geboortes in 1977 wordt door het CBS () gesteld op 174.424.
In 1975 lag het aantal bevallingen 1,104~ lager dan 't aantal geboorten.
Toepassing van deze correctiefactor voor 1977 geeft 172610 bevallingen
waarvan 17,28 - 29689 geleid door huisartsen. Dit komt gemiddeld overeen
met 2,15 per 1000 patiënten.
Omdat een deel van de bevallingen onvolledige verloskundige hulp zal betref-
fen en anderzijds een deel van de verloskundige hulD door de huisarts betrek-
king zal hebben op bevallingen die door een ander worden geleid,zal de ge-
middelde opbrengst voor verloskundige hulp - evenals bij de ziekenfonds-
patiënten - per 1000 particuliere patiënten uitkomen in de buurt van 2,1 x
volledige verloskundige hulp (~ f 1192).
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ad d subsidies - -
Voor samenwerkingsverbanden (groepspraktijken en gezondheidscentra) waren er
in 1977 verschillende subsidiemogelijkheden. Wij noemen er hier 3.

- Bij een associatie diende de "knikberekening" door de ziekenfondsen te worden

toegepast op basis van het per individuele arts ingeschreven aantal patiënten.
In bepaalde gevallen werd door de ziekenfondsen hierin tegemoet gekomen door
de knikberekening toe te passen op het gemiddeld aantal ingeschreven
patiënten per arts. Voor wat betreft de knikberekening voor de pensioen-
bijdrage is deze handelwijze medio 1978 a].gAmeen van kracht geworden voor
associaties die aan nader omschreven voorwaarden voldoen.

- Voor gezondheidscentra geldt vanaf 1973 een stimuleringsregeling welke voorziet
in een subsidie van f 6000 per deelnemende huisarts, maatschappelijk werker,
wijkverplegende e.d.

- Voorzoverci"ehiervoor genoemde subsidies niet voldoende zijn geven de "voor-
lopige richtlijnen inzake financiële tegemoetkoming multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden" van de ZFR (mei 1978) de mogelijkhéid dat onder
bepaalde voorwaarden een bijdrage wordt verleend i.v.m, de met de samen-
werking gemoeide extra tijdsbestedinq en hogere praktijkkosten (m.n. huis-
vestingskosten).
Vóórdat genoemde richtlijnen van kracht waren, werd door een aantal zieken-
fondsen in daartoe geëigende gevallen overgegaan tot vergoeding van de
praktijkkosten op basis van werkelijke kosten.
We zullen de subsidie-mogelijkheden in ons verder ond-.~rz~:;ek ~lleen in beschou-
wing nemen als daartoe in een concrete situatie aanleiding is.

Samenvatting.
Met betrekking tot de onder OH genoemde opbrengsten uit overige huisartsen-
hulp zijn nauwelijks algemene uitspraken mogelijk. Met uitzondering van de
onder a genoemde hulp buiten de woonplaats is de spreiding van deze overige
opbrengsten uitermate slecht. Voor de verdere berekeningen in het kader van
het onderzoek naar economische aspecten van de huisartsenpraktijk kan dan ook
geen gebruik worden gemaakt van grootheden als de gemiddelde opbrengst per
huisarts u.h.v. verloskundige hulp, subsidies etc..
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BIJLAGE 1. Toelichting en berekeningen betreffende tabel 4

(1) Intermitterend Morbiditeitsonderzoek I. Aulbers, Oliemans en Philbert ( 1).

Gegevens:

Van 8 praktijken zijn o.a. gegeven
. de praktijkomvang (gemiddeld 3056,25)
.'t aantal contacten in de telweek (gemiddeld 247,5)
.'t aantal telefonische contacten in de telweek (gemiddeld 25,4)
. de consult~visite ratio (gewogen gemiddelde 3,87)
."768 van de verrichtingen werd besteed aan ziekenfondspatiënten, die

708 van de Nederlandse bevolking uitmaken"; Dit laatste is nogal vrij
implicíet.

Berekeningen:

Gemiddeld aantal contacten per jaar: 521) weken à 247,5 - 12870
- d.i. exclusief telefonische contacten.

Hiervan is 76~ (9781,2) voor ziekenfondspatiënten, de rest is voor particu-
lieren. De gemiddelde praktijk bestaat uit 0,7x 3056,25 - 2139,4 ziekenfonds-
patiënten, de rest zijn particulieren.
De gemiddelde contactfrequentie - 12.870~3056,25 - 4,2, t.w.

- voor ziekenfondspatiënten 9781,2~2139,4 - 4,57
- voor particulieren (12870 - 9781,2)~(3056,25- 2139,4) - 3,37

De consultratio is: 1}'8787 - 0,795.,

Gemiddeld aantal telefonische contacten per jaar: 52 weken à 25,4 - 1320,8
"telefonische contactfrequentie" - 1320,8~3056,25 - 0,4.

(2) Intermitterend Morbiditeitsonderzoek II. Aulbers en De Waard ( 2), Oliemans
en De Waard ( 33 ) en Oliemans ( 31 )-

Gegevens:

Dit onderzoek heeft betrekking op 522) praktijken van gemiddeld 2827 patiënten.
De deelnemende huisartsen registreerden in 1967 gedurende 4 x 1 week (iedere
week viel in een ander kwartaal) de morbiditeitsgegevens. De tijdsindeling was
zodanig dat slechts 4 huisartsen gelijktijdig registreerden.
Het gemiddeld aantal contacten per patiënt bedroeg 4,1756 met een gemiddelde
consultratio van 0,71 (0,76 in de stad, 0,67 op het platteland).
76~ van de verrichtingen heeft betrekking op ziekenfondspatiënten. De verhou-
ding ziekenfondspatiënten~particuliere patiënten is niet gegeven. Wij stellen
deze mede gezien het gestelde onder (1) op 70~30.

1) Er is afgezien van een vermindering van dit aantal voor vakantie en feestdagen,
zulks o.m. gezien de resultaten van Olíemans ( 31)-

2) Daarnaast deden nog twee praktijken voor een deel van het onderzoek mee.
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Berekeningen

Eiet gemiddeld aantal contacten per jaar oer praktijk kan worden qesteld op
2827 X 4,1756 - 11805.

(omtrent het aantal telefonische contacten is niets bekend)
Hiervan is 76~ (8971) voor ziekenfondspatiënten, de rest is voor particulieren.
De gemiddelde praktijk bestaat uit 0,7x 2827 - 1979 ziekenfondspatiënten, de
rest zijn particulieren.
De gemiddelde contactfrequentie bedraagt

- voor ziekenfondspatiënten: 8971~1979 - 4,53
- voor particulieren (11805 - 8971)~(2827- 1979) - 3,34

De consultratio was reeds gegeven (0,71).

(3) Van der Hoeven. Van der Hoeven en Hogerzeil (20 )

Gegevens:

Op basis van een steekproef van n- 263 ziekenfondspatiënten werden gedurende
1 jaar o.m. cijfers betreffende het aantal consulten (1095) en visites (301)
van ziekenfondspatiënten verzameld. Het totale ziekenfondsbestand N- 2810.

Berekeningen:

De gemiddelde contactfrequentie -(1095 f 301)~263 - 5,31
De consultratio is 1095 - 0,784.1095 f 301

(4) Philips Gezondheidscentrum.

Gegevens: 1962-1963

B 1.2

Routinematig werden hier o.a. het aantal consulten, dag, avond en nachtvisites
geregistreerd. De gegevens betreffen alleen ziekenfondspatiënten.

Omschrijving 1962 1963

aantal patiënten
aantal huisartsen
aantal contacten per patiënt per jaar
aantal consulten per patiënt per jaar

Berekeningen:

40363
14
4,0
3,0

40145
15
4,3
2,9

Gemiddelde praktijkomvang: (40363 f 40145)~(14 t 15) - 2773
Gemiddeld aantal contacten per patiënt per jaar

(40363x4 t 40145X4,3)~(40363 f 40145) - 4,15
Gemiddelde consultratio: (40363x3 t 40145x2,9)~(40363x4 t 40145x4,3) - 0,711
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~~evens 1976-1979(jaarverslagen Philips Medische Dienst)
jaar 1976 1977 1978 1979

aantal huisartsen (full time basis) 16 15 15 15

aantal verzekerden Philips Ziekenfonds
per huisartsl) 2141 2231 2133 2066

aantal consulten per verzekerde
per jaar 2,92 2,93 3,10 3,12

1) Voorzover wonend te Eindhoven; overige ziekenfondsverzekerden en particuliere
patienten zijn alleen gegeven voor een samenwerkingsverband van 4 huisartsen:
Philips ziekenfonds 79,6 ~; overig ziekenfonds: 14,4, particulier 6 8.



(5) Gezondheidscentrum Ommoord.(26)

Gegevens:

B 1.4

Van 4 praktijken zijn o.a. gegeven:
. de praktijkomvang (gemiddeld 2698,5)
. het aantal contacten per jaar (gemiddeld 7435)
. de verhouding ziekenfondspatiënten~particuliere patiënten (gemiddeld
49,18~50,82)

. het aantal contacten per 100 ziekenfondspatiënten (gemiddeld 292) resp.
per 100 particuliere patiënten (gemiddeld 250).

Berekeningen:

Aantal ziekenfondspatiënten per praktijk 0,4918 X 2698,5 - 1327,25
" particuliere patiënten per praktijk 0,5082 X 2698,5 - 1371,25

rekenfout

Gemiddeld aantal ziekenfondspatiënten per praktijk 1327,25
x gemiddelde contactfrequentie voor ziekenfondspatiënten 2,92X - 3875,6
t gemiddeld aantal particuliere patiënten per praktijk 1371,25
X gemiddelde contactfrequentie per particuliere patiënt 2,50X - 3428,1
- gemiddeld aantal contacten per praktijk per jaar 7303,7
Gegeven is echter een gemiddeld aantal contacten per jaar van 7453

correctie

Daarom corrigeren we de gegeven contactfrequenties met de factor
7453~7303,7 - 1,0204 zodat de contactfrequentie per ziekenfondspatiënt
wordt 1,0204 x 2,92 - 2,98 en de contactfrequentie per particuliere patiënt
1,0204 X 2,50 - 2,55 terwijl de gemiddelde contactfrequentie per patiënt op
- 7453~2698,5 - 2,76 komt.

(6) Gegevensbestand N.H.I.; eigen analyse.

Het Nederlands Huisartsen Instituut beschikte over een databestand betreffen-
de 229 huisartsenpraktijken, dat was verzameld als vergelijkingsgroep voor
een aantal huisartsen dat in de periode 1972-1975 de praktijk heeft verlaten.
Deze vergelijkingsgroep is als volgt samengesteld:
Allereerst vond een selectie plaats op grond van leeftijd (geboren tussen
1918 en 1935) en tijdstip van vestiging (v8ar 1971). Uit de aldus geselec-
teerde groep is een steekproef getrokken (n - 337) waarbij ervoor gezorgd
werd, dat de steekproef qua urbanisatiegraad en delen van het land overeen-
kwam met de groep praktijkverlaters. Van de geretourneerde vragenlijsten
bleken er 229 bruikbaar.
Uit het betreffende bestand zijn de hierna volgende gegevens gedestilleerd.
Bij nader onderzoek bleken de gegevens van 5 praktijken niet bruikbaar (0 of
onbekend); deze zijn daarom buiten de analyse gelaten -. n- 224.

Gegevens:

Totaal aantal ziekenfondspatiënten : 490900
" " particuliere patiënten: 133994
" " consulten per normale ( d.w.z. niet drukke) dag: 7078
" " visites per " ( " " " ) dag: 2319
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Berekeningen:

Gemiddeld aantal ziekenfondspatiënten per praktijk: 490900~224 - 2191,5
" " particuliere patiënten " " : 193994~224 - 866,0
" " patiënten per praktijk 3057,5

aantal consulten per jaar per praktijk : 52x5x7078~224 - 8215,5
" visites " " " " . 54x5x2319~224 - 2691,7
" contacten " " " " . 1Q907,2

aantal contacten per patiënt: 10907,2~3057,5 - 3,57.
consult ratio: 7078~(7078t2319) - 0,753.

Opmerking.

De contactfrequentie is berekend o.g.v. het door de deelnemende huieartsen
opgegeven aantal consulten en visites op een "normale dag". In dezelfde
enquete is gevraagd nazr het aantal con~ulten en visite~ op cen "drukke
dag", doch de verhouding normale-drukke dag is niet bekend.
Gezien de vraagstellingl) lijkt het echter aannemelijk, dat de werkelijke
gemiddelde contactfrequentie hoger ligt dan die per "normale dag".
Overigens kan ook de wijze waarop de vergelijkingsgroep is samengesteld
terzake uiteraard een rol spelen.

(7) De praktijk van Brenkman. Brenkman ( 5 )

Gegevens:

aantal contacten: 8611
aantal patiënten: 2472
ziekenfondspatiënten: vrijwillig: 17~

verplicht: 64~

verzekeringsvorm aantal aandoeningen
aantal contacten
per aandoening

M V M V

particulier 180 194 3,3 3,8
ziekenfonds: vrijwillig 247 262 2,8 3,1

verplicht 906 1013 2,9 3,1

Omtrent de consultratio is niets gegeven.

Berekeningen:

aantal ziekenfondspatiënten: (0,17t 0,64)2472 - 2002
aantal particulieren: 2472- 2002 - 470
contactfrequentie (totaal): 8611~2472 - 3,48

aantal contacten met particuliere patiënten: 3,3x 180f 3,8 x 194 - 1331,2
aantal contacten met ziekenfondspatiënten: 2,8x 247t 3,1x 262f

t 2,9 x 906 t 3,1 x 1013 - 7271,5

afrondingsverschil
totaal

~i , 3

8611,0

1) Er is niet gevraagd naar gegevens over eventuele "slappe dagen".
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7271,5 t 7contactfrequentie (ziekenfondspatiënten): 2002 - 3,64

contactfrec{uentie ( particulieren): 1331 2 t 1 3 Q 2,840

(8) Van Es en Pijlman (11 )

Gegevens:

aantal huisartsenpraktijken: 122
aantal ziekenfondspatiënten: 265804
aantal contacten in 4 weken: 86502

Berekeningen:

aantal ziekenfondspatiënten per huisartsenpraktijk: 265804~122 - 2179
52 x 86502

contactfrequentie per ziekenfondspatiënt: 4 265804 - 4,23

(9) Sanders ( 42 )

Gegevens:

verrichtingscijfer particulieren . 4,6
verrichtingscijfer ziekenfondspatiënten . 5,1
consult~visite-ratio particulieren . 1,6

consult~visite-ratio ziekenfondspatiënten : 3,5

Berekeningen:

consultratio particulieren: 1} i66 - 0,615

consultratio ziekenfondspatiënten: 1f~3,5 - 0,778

(10) Bremer ( 4 )

Gegevens:

ziekenfonds particulier totaal

(1) patiënten 3460 800 4260
(2) verrichtingen per jaar 12937 2553 15490

(2) verrichting per patiënt(i) 3,71 3,19 3,64
per jaar

(11) Jessen ( 23 )

Gegevens:

Uit een a-selecte steekproef van de Nederlandse bevolking (n - 2563) werden
de (658) personen ~ 16 jaar verwijderd. Van de overige 1905 personen vulden
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n' - 1622 het enquèteformulier in.
Voor deze groep, waarin dus géén personen ~ 16 jaar zitten, werd een gemid-
delde contactfrequentie gemeten van 2,7. Er blijkt geen significant verschil
te bestaan tussen de contactfrequentie van ziekenfondspatiënten en particu-
lieren.

(12) Spoelstra en van den Dool ( 43 )
Ge~evens (groepspraktijk).

Ziekenfonds
aantal patienten 2508
aantal contacten (excl. contacten

tijdens screening) 18431
consulten per ziel 4~3~
visites per zíel 2,9

x) o.i. fout

particulier
2320

11568
2,7
2,3

totaal
4828

29999
3,6
2,6

Voorts

" He t aantal contacten per 1000 patienten per dag i s 21, 7( bi i 2 8 6 werkdaae n pe r

jaar). Dit cijfer daalt tot 17,1 als het aantal contacten voor verloskunde,in-

entingen, geneeskundig onderzoek, pilcontroles, voorlichting e.d. buiten

beschouwing worden gelaten. Het daalt tot 16,5 wanneer de contacten die

rechtstreeks het gevolg van de screening zijn ook niet worden rmeegeteld".

(n.a.v. de screening kwamen 606 mensen voor nader onderzoek in aanmerking).

Berekenin~en

Contactfrequentie ziekenfonds: 18431~2508 - 7,35
particulier: 11568~2320 - 4,99
totaal 2999;~4828 - 6,21

(totaal excl.contacten als gevolg van screening:
6,21 -(17,1-16,5)0,286 - 6,21-0,17 - 6,04)

Consultratio totaal 3,6f2,6 - 0,581

particulier:2~~}2~3 - 0,540

ziekenfonds: De betreffende gegevens zijn niet geheel juist
daar 4,3 f 2,9 - 7,2 r 7,35
Uit de andere gegevens zijn de volgende gegevens
af te leiden.
Consulten per ziekenfondspatient 4,43
visites ~ per ziekenfondspatient
consultratio . 4,43 - 0,606'4,43f2,88

2,881)

1) 4,43 t 2,88 - 7,31; de afwijking van 7,35 is een kwestie van afrondingsverschillen.
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(13) Oliemans: Oliemans en Van de Ven ( 32)

Gegevens
Contactfrequentie : ziekenfonds: 3,342

particulier: 3,132
totaal 3,286

patienten (excl. bijz. groepen, alleen patienten die heel
1972 patient waren) : 3.373

8 particulieren: 26,4
Aantal contacten 11.085 (excl. bijz. groepen en waarnemingen (18 8))
Aantal consulten 8.831

Berekeningen
particulieren : 0,264 x 3.373 - 890
ziekenfondspat.: 3.373 -890 - 2483
consultratio : 8.831~1.1085 -0~797
contactfrequenties incl. waargenomen contacten ( t 18 ~)
(het 8 waarnemingen wordt geacht gelijkmatig te zijn gespreid over de
categorieën ziekenfonds~particulier resp. consult~visite).
ziekenfonds: 1,18 x 3,342 - 3,94
particulier: 1,18 x 3,132 - 3,70
totaal . 1,18 x 3,286 - 3,88
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Bijlage 2 : Wijze van berekening en gegevens ten behoeve van de leeftijdscor-
rectie in tabel 15 (pag. 24).

Rechtstreeks verplicht verzekerden.l)
aantal personen, opnamen en verpleegdagen per categorie per leeftijdsklasse

I II III IV
categorie rente- 1) WSWi) Overigen totaal

trekkers ers
a aantal personen
al 16-19 64 60 6483 6607

a2 20-39 829 370 28838 30037

a3 40-64 4027 445 10268 14740

a 65f 45 2 159 2064

a totaal 4965 877 45748 51590

b aantal opnamen

bl 16-19 14-y2) 13 604fy2) 631

b2 20-39 221 53 2552 2826

b3 40-64 871 58 1138 2067

65tb 2) 0 29- 2) 294

b totaal 1106 124 4323 5553

c aantal verpleegdagen

cl 16-19 342-x2) 441 8454tx2) 9237

20-39c 5576 1506 33884 409262

40-64c 19322 2333 18842 404973

c 65f x2) 0 860-x2) 8604

c totaal 5240 4280 62(100 91520

1) De begripsomschrijving staat op pag. 24 onder tabel 14

2) 0 ~ y ~ 14 0 ~ x ~ 342

Leeftijdcorrectie
I rentetrekkers
- opnamefreguentie

100 14-y 221 871 ~
51590 {( 6607 x 64 )f(30037 x 29)t(14740 x 4027)}(206 x 45)} - 24,50-0,19y

als y- 0; 24,50 als y- 14 i 21,84

- verpleegdagen-per-verzekerde

1 342-x 5576 19322 x
51590{(6607 x 64 )f(30037 x~)f(14740 x 4027)}(206 x 45)}-5,97~0,0019x

als x- 0-~ 5,97 als x- 342 ~ 5,32

5,97 - 0,0019x
- gemiddelde-verpleegduur (per opname) : 24,50 - 0,19y x 100
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als x en y- 0(beide min.) ~ 24,37
als x- 329 en y- 1(x max. bij y min.)1) - 21,99
als x- 13 en y- 13 (x min. bij y max.)1) - 26,99
als x- 342 en y- 14 (beide max.) - 24,36
af~xerond: 22 tot 27 dagen.

II W.S.W.-ers
- o namefre uentie-p-------g------

51590{(6607 x 60)t(30037 x 370)t(14740 x 445)f(206 x 2)} - 14,84

- verpleegdagen-per-verzekerde
1 441 1506 2333 0

51590{(6607 x 60)f(30037 x 370 )t(14740 x~)f(206 x 2)} - 4,81

4,81 x 100- gemiddelde-verpleegduur: 14,84 - 32,41

III Overig
- o namefre uentie-p------ g------

100 604f 2552 1138 29-
51590{(6607 x 6483 )}(30037 x 28838)}(14740 x 10268)}(206 x 159)}-

9,58 - O,OOOSy
-~ omdat 0 ~ y ~ 14 ~ 9,58

- verpleegdagen-per-verzekerde
1 (8454fx) 33884 18842 860-x

51590{(6607 x 6483 )}(30037 x~g)f(14740 x 10268)}(206 x 159 )} -

- 1,40 - 0,000005x; omdat 0 ~ x ~ 342 -~ 1,40

emiddelde ver lee duur (1,397 - 0,000005x)100
- g---------- p---g----' ,58 - 0,0005y

als x en y- 0(beide min.) - 14,58
als x- 329 en y- 1(x max. bij y min.)1) - 14,57
als x- 13 en y- 13 (x min. bij y max.)1) - 14,59
als x- 342 en y- 14 (beide max.) - 14,59
afgerond: 14,6 dagen.

1) De gemiddelde verpleegduur per opname is minimaal 1 dag.
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Bijlage 3. Verdelinq van ziekenfondsverzekerden en niet-ziekenfondsverzekerden
naar economische activiteit (werkend in loondienst, werkend niet in
loondienst en"niet werkend")

Tabel 3.1 Bevolking en beroepsbevolking maart-mei 1977

(1)
(2)

a b c
~15 jaar 15-64 jaar 65f totaal

werkende personen in loondienstl) 0 4192 22 4214
~~ ~~ niet in loon-

dienst 0 566 22 588
(3) werklozen2) 0 162 0 162
(4) overige werkzoekenden 0 139 0 139
(5) bewoners van inrichtingen,

varende en rijdende bevolking ~ 15 jr 0 150 173 323
(6) waarvan werkend3) - (0) (90) (0) (90)
(7) Overige bevolking 3405 3708 1275 8388

Totaal 3405 8917 1492 138145)

Afgeleid uit: C.B.S. Sociale Maandstatistiek, jaargarg26 nr. 5(mei 1978) pag. 361
tabel 1.1.1. "Bevolking en beroepsbevolking van 15 jaar en ouder naar
leeftijd en geslacht, maart-mei 1977" alsmede de toelichting daarop
op pag. 359.

toelichting
1) Incl. dienstplichtigen; incl. 4 8 voor wie het beroep een nevenactiviteit vormde;

(deze categorie omvat voornamelijk huisvrouwen, scholieren, studenten en gepen-
sioneerden die op het moment van waarneming een werkkring hadden, maar deze niet
als hun voornaamste bezigheid beschouwen (i.h.a. part-time werk en~of tijdelijk
werk)) ..

2) "Werkloos" zijn de werkzoekenden zonder werkkring die zichzelf als werkloos be-
schouwen, hetzij na het verlies van een vorige werkkring, hetzij dat zij een
eerste werkkring zoeken. Daarnaast wordt een categorie van niet-werkzame personen
onderscheiden, die zichzelf niet als werkloos beschouwen maar wel werk zoeken;
dezen zijn in regel 4 vermeld; het betreft hier onder meer huisvrouwen die een
part-time baan zoeken, alsmede scholieren en studenten op zoek naar een eerste
werkkring om daarin na beëindiging van de studie te kunnen beginnen.

3) telefonische mededeling C.B,S.
4) Afgeleid uit: totale bevolking per 31-12-'76 -~- overige groepen
5) totaal per 31-12-'76; C.B.S.

De verdeling van de in tabel 3.1 genoemde groepennaar "economische activiteit" is
als volgt:

1I Werkenden in loondienst en werklozen: bl f b3 tá b6 t cl - 4192f162f0,88x90f22- 4455
II Werkenden niet in loondienst: b2 f(1-a)b6tc2 - 566 t 0,12 x 90 f 22 - 599

IIÍ~Niet werkenden"(excl. werklozen): a7 f b4 f b5 - b6 t b7 t c5 t c7
- 3405t139t150-90f3708f173f1275 -

6) Voor wat betreft de verdeling van onder b6 aenoemde groep over loondienst en
niet in loondienst is de verhouding bl:b2 aa.ngehouden } a- bl1~b2~ - 0,88

8760
13814
-~.~-~
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Tabel 3.2. Samenstelling van de ziekenfondsbevolking per 31-12-1976 volgens de
Ziekenfondsraad (4g) en verdeling hiervan over de categorieën I,II en III.

omschri~i~ aantal indeling naar economische activiteit

verplichte verzekering (V.V.) I II III I,II of III
werknemers(excl. zeelieden) 3233466 3233466
medeverz. gezinsleden werkn. 3119900 3119900
zeelieden 15972 15972
medeverz. gezinsleden zeelieden 7229 7229
medeverz. gezinsleden dienstpl. 5108 5108
rentetrekkers met gezinsleden 683641 683641
subtotaal 7065316
Vrijwillige verzekering (O.V.)

normale premie betalend~l5-64 jr.718800 1) 718800
65t 120100 120100

1~ x normale premie betalend 10200
gereduceerde-premie:
kinderen ~ 26 jaar 72800 72800
gehuwden t~m 64 jaar 64400
gehuwden 65t 389001) 389001)
AWBZ-verpleegden 11300 11300
niet betalende verzekerden 485300 485300
subtotaal 1521800
Bejaardenverzekering (B.V.)
betalenden 7703911) 7703911)
niet betalenden 270636
subtotaal 1041027

270636

correctie werkende 65f ers OV,BV1) - 18125 -18125
totaal 9628143 3249438 18125 55671~30

10200

64400

79-3400

1)correctie werkende 65f ers
Gemakshalve worden de 65f ers eerst naar III (niet werkend) geboekt, waarna op de
onderste regel een correctie plaatsvindt voor het aantal werkende 65f ers in
vrijwillige en bejaardenverzekering. De berekening van deze correctie is als volgt
- aantal 65f ers in het ziekenfonds:per 31-12-'76 (x 1000) volgens de ZFR: 1226

t.w. V.V 51; B.V. 1016 en O.V. 159. ~
- volgens tabel 3.1 zijn 2,958 van de 65f ers nog werkend (44 van de 1492). Nemen we

voor de ziekenfondsbevolking ~ 65 dezelfde verhouding dan zijn er 36150 nog werkend
(waarvan 508 in loondienst) te verdelen over
- VV:1812.5, allen in loondienst, reeds begrepen onder werknemers
- BV f OV: 18125 (niet in loondienst)

Tabel 3.3 Verdeling van ziekenfondsverzekerden en niet-ziekenfondsverzekerden naar
economische activiteit (I, II III) x 1000.

economische activiteit I II III I II of III Totaal

Nederland
Ziekenfondsbevolkin

4455 ( 32,2~)
3249 (33 7~)

399 ( 4,38)
18 ( 0 28)

8760(63,4~.
5567(57,8~ 793'"(8'2~)

13814(100~)
9628(100~)

niet ziekenfondsbevolkin 12n6 ( 28,8g) 581(13,9~) 3193(76,3~ - 793(-18,9~) 4186(100g)
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Uit tabel 3.3 blijkt dat de categorie loontrekkers t werklozen in het ziekenfonds-
bestand (~ 33,78) sterker is vertegenwoordigd dan in de rest van de Nederlandse be-
volking (~ 28,88).
Voorts blijkt dat de categorie niet-werkenden (excl. werklozen) voor beide groepen
erg belangrijk is: ziekenfondsbevolking ~ 57,88; niet ziekenfondsbevolking ~ 76,3~
De categorie werkenden niet in loondienst is ook voor de niet-zi.ekenfondsbevolking
niet zo groot (~ 13,9~).
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