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Hoeveel beter is het,
wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud,

en uitnemender,
verstand te bekomen dan zilver!

Spreuken  16 vs  16



VOORWOORD

'Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud, en uitnemender,
verstand te bekomen dan zilver!'  was  6dn  van de spreuken van de wijze Salomo.  Het
doen van wetenschappelijk onderzoek heeft voor mij betekenis gekregen in het
ontdekken van de mogelijkheden om verstand en wijsheid te genereren. Daarnaast heb
ik het schrijven van een proefschrift in belangrijke mate ervaren als een worsteling
met de tijd voor jezelf, je sociale omgeving en de werkomgeving. Het vermogen om
met verstand de wijze beslissingen te nemen in de afweging waaraan de beschikbare
tijd moest worden besteed, is de laatste jaren behoorlijk op de proef gesteld. Het
schrijven van een proefschrift heeft me ook in dat opzicht wijzer en verstandiger
gemaakt.
Het schrijven van een proefschrift is te vergelijken met een lange schaatstocht in de
polder waar ik ben opgegroeid. Aan het begin van de tocht is er de overtuiging dat de
tocht zal worden voltooid. Gedurende de schaatstocht, als de kou in het gezicht
striemt en het lichaam zich laat voelen, slaat de onzekerheid toe. De wil om de tocht
te voltooien en de aanmoediging van de omgeving houd je op de been tot het moment
dat je schaats op een eenzaam stuk van het parcours in een scheur van het kapot
gereden ijs verdwijnt en je de hardheid van het ijs laat voelen. De wetenschap dat er
weinig mooier is dan dat aan het einde van de winterse dag de ondergaande zon haar
prachtige rode gloed over het winterse polderlandschap laat schijnen, maakt dat je je
herpakt en verder gaat. Aan het einde van de rit is daar het genieten en het voldane
gevoel van de overwinning op jezelf.

In 1988 begon   ik de studie Gezondheidswetenschappen   aan de Rijksuniversiteit
Limburg alwaar Richard Janssen universitair hoofddocent was. Hij begeleidde mij bij
mijn eindscriptie en leerde me, op zijn eigen stimulerende wijze, het vak van
gezondheidseconomie ontdekken. Met veel plezier denk ik terug aan onze reis naar
Cura ao waar we samen een deel van de cursus 'Economie en organisatie van de
Curagaose gezondheidszorg' voor mensen uit het zorgveld verzorgden, niet wetende
dat je enkele jaren later een leerstoel zou bekleden met bijna dezelfde titel. In je
inaugurale reden schreefje over mij: 'jouw bevlogenheid voor dit vakgebied heeft ons
samen in intellectuele zin veel opgeleverd'. Welnu, dit is zeker wederzijds geweest.
Met genoegen denk ik terug aan onze discussies in St. Michielsgestel. Richard, ik ben
je zeer erkentelijk voor je stimulerende wijze waarop en het geduld waarmee je mij
hebt geprikkeld om telkens na te denken over de vraagstelling van dit proefschrift.
Daarnaast heb ik je leren waarderen als mens. Je hebt me vanaf het begin het
vertrouwen en het gevoel gegeven dat ik het proefschrift zou voltooien.  Ik ben je daar
dankbaar voor. Ik hoop en verwacht dat onze samenwerking, ook in intellectuele zin,
nog lang zal voortduren. Prof dr. J.L.A. Geurts, prof. dr. A.A. de Roo, prof dr. P. de
Wolf en dr. E.J. Breedveld bedank ik voor hun bereidwilligheid lid te zijn van de
beoordelingscommissie.

Het ministerie van VWS en Prismant ben ik erkentelijk voor de toestemming om voor
het doel van dit proefschrift gebruik te mogen maken van een aantal statistieken. In
het bijzonder wil ik Tom Rouwens, Bert Bartels en Ronald Kok noemen. Henri de
Wit van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) bedank ik voor de wijze



waarop hij mij door de Beleidsregels en Richtlijnen functionele budgettering
algemene ziekenhuizen heeft geleid. De Stichting tot bevordering van
Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Gezondheidszorg (SWOOG) en
Cadans UVI B.V., mijn vorige werkgever, wil ik bedanken voor hun financiele
bijdrage aan de totstandkoming van dit proefschrift. Verder wil ik mijn ex-collega Bas
Vrijthof bedanken voor de waardevolle statistische adviezen.  Bas, jij  wist mij telkens
op de betekenis van de statistiek voor onderzoek te wijzen wanneer er uit de
statistische berekeningen verwachte maar ook onverwachte uitkomsten kwamen.
Voorts ben ik dank verschuldigd aan Marjolein Koopmans die vele uurtjes heeft
uitgetrokken voor het redactionele commentaar op het concept van dit proefschrift.
Jeanette Massop, ex-medestudent en vriendin, ik herinner me de tijd nog goed dat we
op weg naar Maastricht twee uur lang konden bomen over de Nederlandse
gezondheidszorg. Wat vind ik het leuk dat je als paranimf naast me staat bij de
verdediging van dit proefschrift. Ik wil je bedanken voor je inhoudelijk commentaar
op eerdere versies van dit proefschrift, ook al ging de overdracht vanwege de
infarcten van het wegennet rondom Amsterdam niet altijd even gemakkelijk. Ik hoop
dat we nog vele uren kunnen bomen over gezondheidszorg, zorginstellingen en
zorgverzekeringen. Jan, als universitair docent heb je destijds, naast Richard, als
tweede beoordelaar mijn scriptie beoordeeld. Toen ik startte met deze studie heb je de
eerste versies van de onderzoeksopzet becommentarieerd. Ik vind het buitengewoon
leuk dat je nu als paranimf ook het sluitstuk van het onderzoek kan meemaken. Zullen
we het nog eens hebben over typologieen van ziekenhuizen?

De afgelopen jaren heb ik veel steun gekregen van een aantal dierbaren, zonder wiens
steun, ieder op zijn of haar eigen wijze, dit proefschrift niet of pas vele jaren later zou
zijn voltooid. Mijn ouders ben ik (tank verschuldigd voor de wijze waarop ze mij
altijd hebben gestimuleerd en gesteund bij de dingen die ik deed, het ter beschikking

stellen van mijn oude kamer en het verzorgen van mijn 'natje en droogie' bij het
schrijven van het proefschrift. Tevens wil ik mijn schoonouders bedanken voor al die
oppasweekenden aan het begin van de studie, zodat ik ongestoord kon werken aan
mijn proefschrift. Mery, jou wil ik bedanken voor de oppasuurtjes die meestal

onaangekondigd waren. Het gemak en de flexibiliteit waarmee je zei: 'o, schuif ze
maar bij mij door de deur', heeft me telkens voor veel vertraging behoed. Tot slot wit
ik Marijke, Remco en Anne bedanken voor hun liefde, geduld en
incasseringsvermogen. Aangezien het schrijven van het proefschrift naast een
volledige baan in de avonden, weekenden en zelfs tijdens vakanties plaatsvindt, heb ik
veel aan jullie te danken. Marijke, je tolerantie, je geduld en de relativerende uitspraak
'ik weet niet bee' hebben mij altijd gestimuleerd de vaart er in te houden. De
komende tijd gaan we genieten van onze 'vrije' tijd! Remco en Anne, jullie hebben
me, soms zeer subtiel, de relativiteit van het schrijven van een proefschrift
bijgebracht. Remco, telkens als je zei: 'ik ga boven leren' en vervolgens achter mijn
computer je favoriete 'balletjesspel' ging doen of, Anne, als jij de muis in je mond
stopte,  wist  ik dat het tijd was  om de computer af te sluiten.
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INLEIDING

Aanleiding van het onderzoek

Reeds enkele jaren is de structurering van de Nederlandse gezondheidszorg
onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. De plannen om marktwerking
in   de   gezondheidszorg te bevorderen, werden   in 1997 geintroduceerd   door   de
commissie-Dekker. Sindsdien zijn diverse nota's en rapporten verschenen over de
wijze waarop de marktwerking in de ziekenhuiszorg gestalte zou moeten krijgen. De
markt van ziekenhuisdiensten is een gereguleerde markt die sterk onderhevig is aan de
invloed van de overheid. Recentelijk heeft de overheid in de nota 'Vraag aan bod'
(2001 1) aangegeven  dat het huidige zorgstelsel onvoldoende tegemoet  komt  aan  de
zorgvraag, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het huidige stelsel biedt
onvoldoende prikkels bij zorgaanbieders voor een doelmatig, kwantitatief en
kwalitatief hoogwaardig functioneren. Daartoe heeft de overheid aangegeven
toetreding tot de markt van ziekenhuisdiensten te willen vergemakkelijken en tot een
meer marktconforme financieringswijze over te gaan. Deze maatregelen moeten ertoe
leiden dat de concurrentie binnen de markt van ziekenhuisdiensten wordt bevorderd,
waardoor een meer vraaggericht aanbod ontstaat. De genoemde maatregelen gaan
ervan uit dat het resultaat van de ziekenhuiszorg als bedrijfstak wordt beYnvloed door
de marktstructuur. De wijze waarop het ziekenhuismanagement met der elijke
prikkels omgaat, krijgt in de nota 'Vraag aan bod' minder aandacht (2001 ). Uit
recente literatuur blijkt het (ondernemers)gedrag van ziekenhuizen een belangrijke
factor te zijn in het al dan niet realiseren van de door de overheid beoogde
marktresultaten (Putters, 2001; Breedveld, 2003).
Ondanks de discussies over de herstructurering van de Nederlandse ziekenhuiszorg is
nog weinig empirisch onderzoek verricht naar de effecten daarvan op het resultaat van
ziekenhuizen (Maarse e.a., 2002). Over het algemeen is de gedachtevorming over
marktwerking in de ziekenhuiszorg door overheid en wetenschap tamelijk theoretisch
en normatief van aard. Daarmee is het ook onduidelijk of en in hoeverre
marktwerking, mede gezien de specifieke eigenschappen van de ziekenhuiszorg als
bedrijfstak, kan worden gerealiseerd. Inzicht in de effecten van de marktstructuur en
het gedrag van ziekenhuizen op het gewenste resultaat is gewenst om deze discussie
mede vorm te geven. Dit proefschrift wil daartoe een bijdrage leveren.

Vraagstelling en doel van het onderzoek

De discussies over de herstructurering van de Nederlandse ziekenhuiszorg, de
veronderstelde theoretische effecten en de onbekendheid met de gevolgen van de
marktstructuur en het gedrag van ziekenhuizen hebben geleid tot de centrale
vraagstelling van dit onderzoek:

Welk effect heeft de markstructuur op het resultaat van algemene ziekenhuizen en
welk effect heeft het gedrag op het resultaat van algemene ziekenhuizen?



De vraagstelling impliceert dat in dit onderzoek het effect van het overheidsbeleid op
de structuur, het gedrag en het resultaat niet primair onderwerp van onderzoek is.
Het doel van dit onderzoek is om enerzijds inzicht te geven in de ontwikkeling van de
marktstructuur, het gedrag en het resultaat van ziekenhuizen. Anderzijds om inzicht te
geven in het effect van de marktstructuur en het gedrag van ziekenhuizen op het
resultaat van algemene ziekenhuizen. Het onderzoek bestaat uit een beschrijvend deel,
waarin academische, algemene en categorale ziekenhuizen zijn betrokken en wat zich
uitstrekt tot de jaren  1978  tot 2002,  en een verklarend deel. Het verklarende deel  van
het onderzoek is beperkt tot de categorie algemene ziekenhuizen en betreft de periode
1991 tot en met 1999. Feldstein (1993) stelt dat de wijze waarop ziekenhuizen werden
gefinancierd de belangrijkste bernvloedende variabele was voor het gedrag en de
performance van ziekenhuizen in de VS gedurende de laatste decennia. Feldstein
benadrukt daarmee impliciet het belang van een homogene groep voor de bestudering
van het gedrag van ziekenhuizen. In de Nederlandse situatie onderscheiden we
academische, algemene en categorale ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen worden op
verschillende wijzen gefinancierd. Om een homogene groep te kunnen creeren, is de
onderzoekspopulatie in het verklarende deel dan ook beperkt tot algemene
ziekenhuizen. De centrale vraagstelling valt uiteen in de volgende deelvragen:

1.     Wat.is het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene
ziekenhuizen.op (de -ontwikkeling   van) het resultaat· van algemem
ziekenhiliz-en?  ·         -                 .·'.    ··       'r   .   ..-        · -'7="-1

2. .Welke malktstnictuur- en gedragsvarlabelen verklaren g6ede en =chte
resultaten van algemene ziekehhuizen?

3.         In hoeverre bestaan er verschillen in structuur,: gedrag. en resultaat
tussen de categorieon algemene 'ziekenhuizen,  (top-,    centrum-    en
basisziekenhuizen)?

Gehanteerd conceptueel kader

De theorie van de industriele organisaties gaat ervan uit dat het resultaat van
ziekenhuizen tevens wordt bernvloed door enerzijds de marlastructuur, waarin de
ziekenhuizen opereren, en anderzijds het gedrag van de ziekenhuizen. Dit staat
bekend als het zogenaamde structuur-gedrag-resultaat-model (SGR-model).
Ziekenhuizen in een concurrerende omgeving zullen een ander gedrag vertonen dan
ziekenhuizen die zich monopolist mogen noemen, hetgeen effect heeft op het beoogde
resultaat. De theorie van de industriele organisatie gaat ervan uit dat verschillen in de
structuur en het gedrag leiden tot een differentiatie in resultaat.
Het SGR-paradigma zal als analytisch kader voor dit onderzoek fungeren. Dit model
wordt frequent toegepast op bedrijfstakken die zich in een concurrerende omgeving
manifesteren en waarbij aandeelhouderswaarde de belangrijkste doelstelling is. In
deze studie wordt het model toegepast op de ziekenhuiszorg als bedrijfstak.
De markt van ziekenhuiszorg onderscheidt zich van andere markten. In Nederland is
er sprake van een gereguleerde markt. De overheid oefent door middel van de
tarieven-, plannings- en kwaliteitswetgeving een sterke invloed uit op het zorgaanbod
in het algemeen en op de toetredingsbarritres in het bijzonder. Op basis van de
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tarievenwetgeving reguleert de overheid de prijsvorming en de kosten van de
gezondheidszorg en grijpt daarmee rechtstreeks in op de bekostigingsmarkt. De
toegang tot de markt van ziekenhuisvoorzieningen en de spreiding daarvan wordt
geregeld via de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Tot slot worden via de
kwaliteitswetgeving eisen gesteld aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg.
De ziekenhuizen in Nederland zijn non-profitorganisaties. Het gedrag van non-
profitorganisaties is te ontleden naar keuzen op een aantal dimensies, namelijk de
omvang van de dienstverlening, de kwaliteit van de dienstverlening, de
marktbewerking en de positionering in de sector (Joldersma e.a., 2000). In de
gezondheidseconomische literatuur wordt het gedrag van ziekenhuizen als non-
profitorganisaties onderscheiden in het streven naar het realiseren van de maximale
kwaliteit van zorg en het realiseren van een zekere omvang van de dienstverlening,
ook wel hoeveelheidsmaximalisatie genoemd (zie o.a. Feldstein, 1993; Schut, 19992).
Het management van het ziekenhuis kan gegeven de te besteden middelen een keuze
maken in de mate van kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie. Het individuele
ziekenhuismanagement zal de verhouding tussen kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximalisatie kiezen die het nut voor het management maximaliseert.
Daarbij wordt verondersteld dat de inzet van middelen deze keuze illustreert. Naast
het streven naar de kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie wordt in de Nederlandse
situatie ook gesproken van het streven naar omzetmaximalisatie (zie Janssen e.a.,
2003). Deze drie gedragsmodellen worden als analytisch model gebruikt bij de
beantwoording van de eerder genoemde vraagstelling.

Relevantie van het empirisch onderzoek naar het effect van de marktstructuur
en  gedrag op het resultaat van algemene ziekenhuizen.

Het doel van dit onderzoek is enerzijds inzicht te geven in de ontwikkeling van de
marktstructuur, het gedrag en het resultaat van ziekenhuizen. Anderzijds is het doel
inzicht te geven in het effect van de marktstructuur en het gedrag op het resultaat van
algemene ziekenhuizen. De relevantie van dit onderzoek valt uiteen in de relevantie
voor beleidsmakers en voor de wetenschap.
Zoals eerder opgemerkt zijn de discussies over de herstructurering van de
gezondheidszorg en de marktwerking binnen de ziekenhuiszorg tamelijk theoretisch
van aard. Uitspraken over gewenste effecten van wijzigingen in de marktstructuur en
gedrag op het resultaat, zijn veelal gebaseerd op de werking ervan in andere
bedrijfstakken. Bestaande literatuur biedt nog weinig empirisch inzicht in de feitelijke
invloed van de marktstructuur en het gedrag op het resultaat van ziekenhuizen. De
resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in relevante structuur- en
gedragsvariabelen die effect hebben op het resultaat van ziekenhuizen. Enerzijds
ontstaat inzicht in de wijze waarop en in welke mate de variabelen die de
marktstructuur typeren, het resultaat beTnvloeden. Anderzijds wordt op basis van dit
onderzoek inzicht verworven in de ontwikkeling van het gedrag van ziekenhuizen
alsmede in de wijze waarop bepaald gedrag bijdraagt aan de realisatie van het
gewenste resultaat. Uit het bovenstaande zal tevens blijken of structuurvariabelen dan
wel gedragsvariabelen in overwegende mate het resultaat van algemene ziekenhuizen
bepalen. Deze wetenschap kan worden gebruikt bij discussies over marktwerking en
herstructurering van de ziekenhuiszorg en bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid
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ten aanzien van ziekenhuiszorg. Beleidsvoornemens en het (beoogde)
sturingsinstrumentarium om marktwerking in de ziekenhuiszorg te bevorderen,
kunnen worden getoetst aan de resultaten van dit onderzoek. Daarnaast kan het
ziekenhuismanagement de resultaten van dit onderzoek gebruiken bij strategische
keuzes en de allocatie van middelen binnen ziekenhuizen, gegeven het resultaat dat
men wit bereiken. Zorgverzekeraars kunnen de bevindingen gebruiken bij de inkoop
van ziekenhuiszorg en als regisseur van de zorg bij de (marla)ordening van de
ziekenhuiszorg in de regio.

Naast de hierboven beschreven beleidsrelevantie, wil het onderzoek ook een bijdrage
leveren aan wetenschappelijke inzichten. In de afgelopen decennia zijn enkele
bedrijfstakstudies in de Nederlandse gezondheidszorg gedaan (o.a. Mantel e.a., 1987;
De Wolf, 1988; De Wolf e.a., 1987; Breedveld, 2003). Bedrijfstakstudies naar de
Nederlandse ziekenhuiszorg beperken zich overwegend tot de marktstructuur en het
effect van het overheidsbeleid op de marktstructuur (o.a. Schut, 1995; Janssen, 1993).
Voor de relatie tussen de marktstructuur en het resultaat van ziekenhuizen en tussen
het gedrag en het resultaat is minder aandacht. Dit onderzoek wil bijdragen aan het
inzicht in deze relaties. Hiervoor wordt het SGR-model gebruikt als analysekader. Dit
model is frequent toegepast bij onderzoek naar bedrijfstakken met een winstoogmerk,
maar niet op de Nederlandse ziekenhuiszorg als bedrijfstak. Deze studie wil ook een
bijdrage leveren aan het inzicht in de toepassingsmogelijkheden van het SGR-
paradigma als analysekader voor studies naar de Nederlandse ziekenhuiszorg als
bedrijfstak. Tot slot zijn, zoals eerder is gesteld, de discussies over marktwerking
theoretisch en normatief van aard (Maarse e.a., 2002). Daardoor krijgen dergelijke
discussies het karakter van het spreken over een 'black box' in plaats van het
onderzoeken van de inhoud van de 'black box'. Deze studie wil met het empirisch
inzicht in het effect van de marktstructuur en het -gedrag op het gewenste resultaat
een bijdrage leveren aan het inzicht in de marktwerking binnen de Nederlandse
ziekenhuiszorg als bedrijfstak.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk 'Vraagstelling en analytisch kader' wordt de vraagstelling en
het analytisch kader uitgewerkt. In dit hoofdstuk zal een uiteenzetting worden
gegeven van de theorie van de industriele organisatie en de bijdrage die deze theorie
kan bieden bij de beantwoording van de vraagstelling. Hierbij wordt het model van
Sheperd (1997) als uitgangspunt genomen. Dit zogenaamde structuur-gedrag-
resultaat-model verdeelt de markt in de determinanten van de markt, de
marktstructuur, het gedrag en het resultaat en beschrijft de relaties tussen deze
elementen. Het model van Sheperd is een algemeen model dat toepasbaar is op vele
bedrijfstakken. In hoofdstuk 1 wordt het model aangepast voor het doel van dit
onderzoek.

In hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de
Nederlandse situatie' wordt vanuit theoretisch perspectief een uiteenzetting gegeven
van economische gedragsmodellen, zoals deze door Feldstein (1993) zijn benoemd.
Daarbij wordt een viertal modellen gepresenteerd, namelijk het winst-, hoeveelheids-,
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kwaliteits-, en kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel. Deze modellen
vormen weliswaar een belangrijk denkkader, maar zijn echter niet beschreven vanuit
het perspectief van de Nederlandse situatie. De genoemde modellen houden
onvoldoende rekening met het budgetteringsregime zoals dat de afgelopen jaren is
gehanteerd. Daarom worden deze modellen beoordeeld op de relevantie voor de
Nederlandse situatie en zonodig aangepast aan de Nederlandse situatie. Deze
aangepaste gedragsmodellen zijn de basis voor de verdere analyse.

In hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie' wordt stilgestaan bij de gebruikte data, de
operationalisatie van de modellen, de gehanteerde onderzoeksmethode en de daarbij
gehanteerde technieken. De data zijn verkregen door gebruik te maken van enquttes
die de NZi en haar rechtsopvolger Prismant, respectievelijk het Ministerie van VWS
periodiek houdt onder algemene ziekenhuizen. De data betreffen de periode 1991 tot
en met 1999. Ingegaan wordt op de betrouwbaarheid en representativiteit van  de data.
Vervolgens worden de modellen geoperationaliseerd, waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen (groei van de) kwaliteits-, hoeveelheids- en omzetmaximalisatie, en
worden de afhankelijke en onafhankelijke variabelen besproken. Tevens wordt een
verwachting uitgesproken over de richting van het effect op de onafhankelijke
variabele.

Vanaf hoofdstuk 4 vindt de empirische analyse plaats. In hoofdstuk 4 'De
ontwikkeling van de markt van ziekenhuisdiensten' vindt een nadere analyse plaats
van de ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen en de capaciteit van deze
ziekenhuizen gedurende de afgelopen decennia. Voorts wordt de ontwikkeling van het
aantal opnames, verpleegdagen, dagverplegingsdagen en het bezettingspercentage
beschreven. Aan het einde van het hoofdstuk vindt een analyse plaats van de
onderliggende dynamiek in de ontwikkeling van de verpleegdagen en bezettingsgraad.
Immers de ontwikkeling van het aantal verpleegdagen wordt bernvloed door de
ontwikkeling van het aantal opnames en de verpleegduur, terwijl de bezettingsgraad
wordt beinvloed door de ontwikkeling van het aantal verpleegdagen en het aantal
erkende bedden.

Hoofdstuk 5 'De ontwikkeling van de marktstructuur' beschrijft aan de hand van een
aantal indices de ontwikkeling van de marktstructuur van ziekenhuisdiensten vanaf
1978 tot en met 2001. Daarbij komen de ontwikkeling van het marktaandeel van de
respectieve categorieen ziekenhuizen, de ontwikkeling van de concentratie, de
ontwikkeling van de dynamiek in de markt en de toe- en uittredingsbarritres aan de
orde. Voorts wordt een verklaring gegeven voor de genoemde ontwikkelingen,
waarbij onder andere fusievorming wordt beschreven. In dit hoofdstuk wordt tevens
de vraag beantwoord of er verschil is in de structuurvariabelen tussen de respectieve

categorieen ziekenhuizen.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 'Ontwikkeling van resultaten van ziekenhuizen' en
hoofdstuk 7 'Ontwikkeling van gedrag van ziekenhuizen' (de ontwikkeling van) het
resultaat en het gedrag van ziekenhuizen gedurende de periode 1991 tot en met 1999
geanalyseerd. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag of omzet-, kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen in resultaat en gedrag verschillen en of
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dat verschil ook te duiden is voor top-, centrum- en basisziekenhuizen. Op basis van
deze bevindingen worden top-, centrum- en basisziekenhuizen getypeerd als
kwaliteits- of hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.

In hoofdstuk 8 'Effect van marktstructuur en gedrag op het resultaat' wordt antwoord
gegeven op de vraag wat enerzijds het effect is van de marktstructuur op (de
ontwikkeling) van het resultaat van algemene ziekenhuizen. Anderzijds wordt
antwoord gegeven op de vraag wat het effect is van het gedrag van algemene
ziekenhuizen op (de ontwikkeling van) het resultaat van algemene ziekenhuizen. Op
basis hiervan wordt tevens een uitspraak gedaan over variabelen die goede en slechte
resultaten van algemene ziekenhuizen bepalen.

In hoofdstuk 9 'ContinuReit van ziekenhuizen' wordt een survival analyse gedaan. In
dit hoofdstuk zal worden getoetst of er verschillen zijn in de continuTteit tussen de
ziekenhuizen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in ziekenhuizen die al dan geen
fusie hebben ondergaan en ziekenhuizen die al dan niet in de randstedelijke regio's
zijn gevestigd. Verder wordt onderscheid gemaakt in de aard van de ziekenhuizen.
Tot slot zal worden ingegaan op de vraag of fusie bijdraagt aan de overlevingskans
van ziekenhuizen.

In het laatste hoofdstuk 'Conclusies en 'Beleidsimplicaties' (hoofdstuk 10) worden
conclusies getrokken uit de bevindingen van deze studie en zullen de
onderzoeksvragen worden beantwoord. Daarbij zal ook worden ingegaan op de
beperkingen van dit onderzoek en zullen suggesties worden gedaan voor verder
onderzoek. Tot slot zullen de beleidsimplicaties van dit onderzoek worden
beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsimplicaties voor het
overheidsbeleid, instellingsbeleid en het beleid van zorgverzekeraars met betrekking
tot de inkoop van zorg.
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HOOFDSTUK 1: VRAAGSTELLING EN ANALYTISCH KADER

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de vraagstelling van dit proefschrift uiteen worden gezet. In
paragraaf 1.2. wordt de vmagstelling nader geexpliciteerd. De theorie   van   de
industriele organisaties biedt een analytisch model voor de beantwoording van de
vraagstelling. In paragraaf 1.3. wordt de ontwikkeling  van deze theorie  in  het  kort
beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 1.4. het analytische model toegelicht. Het
model staat bekend als het structuur-gedrag-resultaat (SGR) model, deelt de markt op
in een drietal componenten en geeft de onderlinge relaties tussen de respectieve
componenten weer. Het SGR-model is frequent toegepast op het bedrijfsleven en
heeft vanaf midden dertiger jaren een zekere ontwikkeling doorgemaakt. Deze
onderzoeken concentreren zich hoofdzakelijk op bedrijven die zich bewegen op de
vrije markt. Hieruit blijkt dat bij de operationalisatie van het model met enkele
aandachtspunten rekening moet worden gehouden. Deze aandachtspunten worden in
paragraaf 1.5. nader toegelicht. Het kenmerkende   van de ziekenhuiszorg   als
bedrijfstak is dat het in het algemeen andere doelstellingen heeft dan het traditionele
bedrijfsleven en tevens dat het als een publiek goed wordt beschouwd en daarom
onderwerp van overheidsbeleid is. Het SGR-model zal tot slot in de paragrafen  1.6. en
1.7. worden toegepast op de ziekenhuiszorg als bedrijfstak zodat een nadere

bestudering van de ziekenhuiszorg als bedrijfstak en een verdere operationalisatie van
de vraagstelling mogelijk wordt.

1.2            Vraagstelling

Reeds enkele decennia lang is de structurering van de gezondheidszorg onderwerp
van discussie. Kenmerkten de zeventiger jaren zich met de introductie van de
'Structuurnota' door een toenemende bemoeienis van de overheid met de
gezondheidszorg om de toenemende kostenstijging in de gezondheidszorg te
bedwingen, in de jaren tachtig pleitte de commissie-Dekker in het rapport 'Bereidheid
tot veranderingen' voor een vermindering van overheidsinvloed en concurrentie
tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit rapport heeft destijds echter zijn
Waterloo gevonden in de discussie rondom de basisverzekering (Schut, 1995).
Inmiddels zijn de uitgaven aan de zorg in 2004 geraamd op € 44,1 miljard. Hier maakt
de ziekenhuissector als totaal, inclusief de uitgaven aan medisch-specialistische zorg,
bijna € 12,5 miljard van uit (Ministerie van VWS, 20039:  In het rapport 'Vraag  aan
bod' (Ministerie van VWS, 20019 worden wederom intenties voor een verdergaande

marktwerking uitgesproken, waarbij de nuance wordt aangebracht om dit per sector
binnen de zorg zowel in tempo als inhoud te differentieren. Met het oog op deze
verdergaande marktwerking kondigt de Minister van VWS in 2001 onderzoeken naar
de structuur, gedrag en resultaten aan met het doel de deelmarkten binnen de
gezondheidszorg, waaronder de markt van ziekenhuisdiensten, te analyseren op de

i De prognose voor 2004 is respectief € 8,43 mld. voor algemene en categorale ziekenhuizen, € 2,57
mld. voor academische ziekenhuizen en € 1,48 mld. voor medisch-specialistische zorg
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werking van de respectieve markten (Ministerie van VWS, 20012). Hoewel de
overheid met het kwaliteits-, tarieven- en spreidingsbeleid een belangrijke invloed
heeft op de ontwikkeling van de markt van ziekenhuisdiensten, kent de markt van
ziekenhuisdiensten ook een eigen dynamiek die wordt beinvloed door verdergaande
medisch-technologische ontwikkelingen, een toenemende schaalvergroting en
samenwerkingsverbanden in de keten van zorg. De centrale vraag daarbij is welke
effecten deze ontwikkeling in de markt van ziekenhuisdiensten hebben gehad op de
resultaten van ziekenhuizen. Dat heeft geleid tot de volgende vraagstelling van dit
proefschrift:

1.  Wat is het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene
ziekenhuizen op (de ontwikkeling van) het resultaat van deze
ziekenhuizen (zie hoofdstuk 8 'Effect van marktstructuur en gedrag op
het resultaat')?

2. Welke marktstructuur- en gedrags\iariabelen veiklaren goede en slechte
resultaten van algemene ziekenhuizen (zie hoofdstuk 8 'Effect van
marktstructuur en gedrag op het resultaat')?

3. In hoeverre bestaan er verschillen in structuur, gedrag en,'resultaat
tussen de categorieen algemerd ziekenhuizen (top-, centrum- en
basisziekenhuizen)' (zie hoofdstukken   4,5,6; 17  en 9 respedievelijk      -  «
'Ontwikkeling in de markt van ziekenhuisdiensten', 'Ontwikkeling van de
marktstructuuf, 'Ontwikkeling van gedrag van ziekenhuizen',
'Ontwikkeling van resultaten van ziekenhuizen' en 'ContinuTteit van
ziekenhuizen')?

In hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie' worden de structuur-, gedrags- en
resultaatsvariabelen geoperationaliseerd en gedefinieerd. In deze studie zijn algemene
ziekenhuizen onderwerp van onderzoek. In paragraaf 1.7 'Aandachtspunten  bij  de
toepassing van het SGR-model op ziekenhuizen' wordt de keuze voor algemene
ziekenhuizen nader toegelicht. Alleen in de beschrijving van de ontwikkeling van de
markt van ziekenhuisdiensten (hoofdstuk 5) en de ontwikkeling van de marktstructuur
(hoofdstuk 6) zullen ook academische en categorale ziekenhuizen worden betrokken.

1.3       De theorie van de industriale organisatie

De theorie van de industriele organisatie is bij uitstek een theorie die zich leent om als
toetsingskader voor de vraagstelling van dit proefschrift te dienen. De theorie van de
industriele organisatie hanteert het structuur-gedrag-resultaat-model als analysekader
voor de bestudering van bedrijfstakken. Het begrip over de wederzijdse relaties tussen
de componenten van de markt is in de loop van de tijd geevolueerd. Om dit model te
doorgronden, is het van belang enige wetenschap te hebben van de totstandkoming
van dit model. De theorie van de industriele organisatie kent een geschiedenis die
terug gaat naar het begin van de vorige eeuw.
In de Verenigde Staten vonden in een groot aantal bedrijfstakken fusies plaats die
leidden tot monopolisering. Vanuit economisch-maatschappelijk perspectief werd de
concentratie van macht als onwenselijk beschouwd. Dit resulteerde uiteindelijk in
mededingingswetgeving waardoor beperkingen konden worden opgelegd aan een
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verdergaande concentratie binnen een bedrijfstak en daarmee aan het machtsmisbruik
van dominante ondernemingen (Sheperd, 1997). Deze ontwikkeling gaf een impuls
aan studies naar en de theoretische ontwikkelingen over marktmacht en stimuleerde
het denken over de imperfecte concurrentie. Empirisch onderzoek was nodig teneinde
meer inzicht te krijgen in de werking van markten. In de literatuur wordt in het
algemeen Mason (1939) genoemd als de persoon die deze ontwikkeling in gang zette
(Van Cayseele e.a., 1990). Daarbij werd in het algemeen gesteld dat de techniek van
het productieproces schaalvergroting bepaalde en daarmee de mate van concentratie.
Deze stroming behoort tot de zogenaamde structuralistische school. Kenmerkend voor
structuralisten binnen de theorie van de industriele organisatie was dat ze uitgingen
van relatief onveranderlijke marktstructuren die zowel het gedrag als het resultaat

bepaalden. Daarbij werd het gedrag van ondernemingen in samenhang met het
resultaat bestudeerd. Verondersteld werd dat een hoge concentratiegraad en
toetredingsbarridres bijdroegen aan de marktmacht van een onderneming en daarmee
aan de winstgevendheid. In empirische studies, met name cross-sectionele studies, in
de jaren zestig werd dit positieve verband in het algemeen bevestigd (Brouwer,  1990).
Een belangrijk kritiekpunt op de structuralistische theorie was dat zij geen verklaring
gaf voor de verschillen in winstgevendheid tussen bedrijven uit dezelfde bedrijfstak.
Onderzoek toonde aan dat niet zozeer de concentratiegraad, maar differentiele
voordelen van een onderneming bijdroegen aan de winstgevendheid van de
onderneming. Het gedrag van ondernemingen werd daardoor onderwerp van studie.
Behaviouristen hebben in tegenstelling tot de structuralisten veel aandacht besteed aan

de gedragscomponent van het SGR-paradigma. Behaviouristen stelden dat de relaties
tussen ondernemingen en hun strategieen doorslaggevend waren voor het resultaat.
Onderzoek naar strategische groepen binnen een bedrijfstak, de zogenaamde intra-

bedrijfstakstudies, werd populairder (Oster, 1981). Tevens kwam er door de
bestudering van oligopolistische marktsituaties meer belangstelling voor de invloed
van gedrag op de structuur. Als het oligopolisten lukte om hun acties te coordineren,
kon deze onderlinge afhankelijkheid tot gezamenlijke winstmaximalisatie leiden.

(Brouwer, 1990).
Een tweede belangrijk kritiekpunt op de structuralistische theorie was dat het een
statische theorie was, omdat zij geen aandacht besteedde aan het ontstaan van
bepaalde marktstructuren noch aan de opkomst en teloorgang van bepaalde

bedrijfstakken (De Jong, 1981). De dynamische markttheorie kwam aan deze kritiek
tegemoet door zich te richten op de dynamische aspecten van markten en de rol van
het ondernemerschap. Zij probeerden een relatie te leggen tussen de marktstructuur en
de economische ontwikkeling. De algemene kenmerken van de marktstructuur die in
de structuralistische visie werden beschreven, worden in de dynamische markttheorie

gezien als de marktsituatie. De marktsituatie wordt daarmee afhankelijk van de
marktontwikkelingen en actief ingrijpende ondernemers. Concentratie (fusies) en
deconcentratie wordt daarmee beschouwd als een middel in de concurrentiestrategie
van ondernemingen (De Jong, 1998).
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1.4 Analysekader

In dit onderzoek zal het SGR (structuur-gedrag-resultaat) model van Sheperd (1997)
als analytisch kader worden gebruikt (zie figuur 1.1).

Figuur    1.1:    Modelmatige   benadering   van   het   SGR-paradigma   volgens   Sheperd
(I 997)

Industrifle organisatie Overheidsbeleid

Diterminanmn               4
-      Vraag· en 1(ruiselasticiteit Uls.u*h

(Verticale) schaalvoordelen
Leerprocessen

+
Structuur Antitrust 1

- Marktaandelen Gericht op structuur
Concentratle , Marktdominartie    Pubileke.

Toetredingsbarri*res • Fusles Ondernimi,19
Geficht op gedrag - Subsldle

A            + 4
Gedrag =6

.   Cdlusle met rlvalen   « 4 gebrulk
Regulering van

-   Strategieon tegentivalen (Utility}

**
Resultaat , i   Over g  ,       »

P*; kosten.'en winstpatronen
1 -   Sociale regibewing- Emdency - Rnth,prge

-    Rechtvaardigheid in verdeling
-    Technologische vooruitgang

.

Bron: W.G. Sheperd. (1985, 1997) The economics of industrial organisation.

Dit model verdeelt de markt in vier componenten, namelijk de determinanten van de
markt, marktstructuur, gedrag en resultaat. De determinanten van de markt zijn te
beschouwen als de kenmerken van de markt. De marktstructuur beinvloedt het gedrag
van ondernemingen en tevens het resultaat en vice versa. Het gedrag van
ondernemingen beinvloedt het resultaat van de bedrijfstak en de marktstructuur.
Hierbij kan worden gedacht aan een zeker prijszettingsgedrag waardoor bepaalde
ondernemingen failliet gaan en de marktstructuur ceteris paribus meer geconcentreerd
wordt. Tot slot heeft het resultaat impact op het gedrag en de marktstructuur. Zo kan
een slecht resultaat leiden tot de aanpassing van de strategie (gedrag) of leiden tot
verticale of horizontale integratie (overnames en fusies). Sheperd (1997) stelt dat
hoewel de omgekeerde causaliteit van resultaat naar gedrag en vervolgens structuur
wordt erkend, de logica en de ervaringen binnen bedrijfstakken sterk suggereren dat
de causaliteit hoofdzakelijk in de neerwaartse relatie plaatsvindt.
De SGR-modellen die in de literatuur worden gehanteerd, zijn vergelijkbaar maar
verschillen in hetgeen ze benadrukken. Deze verschillen betreffen:
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1.  De mate waarin resultaten worden weergegeven in bedrijfstakeigen resultaten of
in maatschappelijke effecten2.

2.   De mate waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de overheidi.
3. De mate waarin de wederkerigheid van de relaties tussen structuur, gedrag en

resultaat wordt benadrula#
Deze verschillen worden voor een belangrijk deel verklaard door de tijd waarin het
model is opgesteld. Het model van Sheperd geeft in overwegende mate bedrijfstak
relevante resultaten weer. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de
overheid. In tegenstelling tot vele andere modellen, waaronder van Scherer e.a.
(1997), wordt de relatie tussen de overheid en de markt als een wederkerige relatie
gezien. De overheid kan vanuit maatschappelijk oogpunt de markt bernvloeden, maar
de industriele organisatie kan ook tot overheidsingrijpen nopen, dan wel tot een
terugtreding van de overheid leiden (regulering versus deregulering).
Overheidsbemoeienis is een belangrijk gegeven binnen de markt van
ziekenhuisdiensten. Enerzijds omdat het recht op gezondheidszorg vanuit de
Nederlandse grondwet is geregeld en anderzijds omdat het onderwerp is van
premiefinanciering en collectieve lastendruk.

1.5       Aandachtspunten bij operationalisatie SGR-model

1.5.1 Aandachtspunten bij modellering
Empirische studies naar het SGR-paradigma worden in het algemeen bekritiseerd
vanwege het ontbreken van consistente resultaten. Dit geldt vooral voor inter-
bedrijfstakstudies. Dergelijke studies zouden geen rekening houden met
bedrijfstakspecifieke factoren die de relatie tussen de marktstructuur, gedrag en
resultaten mitigeren. Schmalensee (1997) stelt dat intra-bedrijfstakstudies belangrijke
feiten kunnen genereren die een bijdrage leveren aan theoretische constructies voor en
analyses van bepaalde bedrijfstakken. Intra-bedrijfstakstudies zijn daarom een betere
basis om de relatie tussen structuur, gedrag en performance te onderzoeken dan inter-
bedrijfstakanalyses (Dranove e.a., 1994). Porter (1980) benadrukt het belang van
intra-bedrijfstakstudies bij onderzoek naar groepen van organisaties die binnen de
bedrijfstak dezelfde strategie volgen.
Schmalensee (1997) besteedt aandacht aan het zogenaamde endogeniteitsprobleem.
Het endogeniteitsprobleem heeft te maken met de wederkerigheid van relaties tussen
de respectieve componenten van het SGR-model. De marktstructuur wordt op langer
termijn beinvloed door het marktgedrag. Innovatie kan de aard van het product
wijzigen alsmede de beschikbare technologie. Overheidsbeleid wordt door lobbywerk
en het resultaat van de bedrijfstak be'invloed. Schmalensee concludeert dat alle
variabelen die in SGR-studies worden opgenomen op langere termijn logischerwijs
theoretisch endogene variabelen zijn. Dat betekent dat er theoretisch geen exogene
variabelen zijn. Bovendien worden vanuit de theorie de onderlinge complexe relaties
benadrukt. Schmalensee stelt dat het derhalve moeilijk is te onderbouwen bepaalde
variabelen uit te sluiten uit de vergelijking.

2      Vergelijk o.a.: Scherer e.a., 1997; W. Buyinck e.a., 1983.
3     Vergelijk o.a. Scherer e.a., 1997; W. Buyinck e.a., 1983.
4     Vergelijk o.a.: W. Buyinck e.a., 1983, Mason, 1939.
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Scherer e.a. (1990) stellen dat de nodige aandacht moet uitgaan naar de uit de
marktstructuur voortkomende verklarende variabelen. Het marktaandeel en in het
verlengde daarvan de concentratie-indices zijn de meest belangrijke variabelen. De
afbakening van de markt en de keuze van de criteria op basis waarvan de markt wordt
samengesteld, zijn bepalend voor de vaststelling van het marktaandeel. De markt
bestaat uit een tweetal dimensies, te weten het product en het geografisch gebied
(Sheperd, 1997). Idealiter wordt een onderscheidend product verkocht in een strikt
geografisch afgebakend gebied. In de praktijk zal dat zelden voorkomen, hetgeen de
definiering van de markt meer arbitrair maakt.
De meest voorkomende concentratie-indices zijn de concentratieratio's en de HHI
(Herfindahl-Hirschman-index). De huidige theorieen geven echter geen eenduidig beeld
van de meest gewenste index. (Schmalensee, 1997; Scherer e.a., 1990). De alternatieve
indices correleren sterk met elkaar. Pogingen om de statistische gevoeligheid van de
keuze voor bepaalde concentratie-indices te schatten, geven een gevarieerd beeld.
Aangezien de theorie geen betere leidraad biedt dan hiervoor is genoemd, dient er
volgens Scherer e.a. (1990, p. 423) een zeker empirisch pragmatisme te worden
gehanteerd. De Jong (1998) stelt dat het vraagstuk van de operationalisatie van
concentratie minder belangrijk is dan het lijkt. De meeste maatstaven zijn min of meer
verfijnde indices van het marktaandeel van 66n of meer ondernemingen, hetgeen een
principiele keuze beperkt. Daarnaast blijken de uitkomsten die verkregen zijn met
behulp van de verschillende maatstaven niet in belangrijke mate uiteen te lopen,
waardoor volstaan kan worden met een eenvoudige maatstaf.

1.5.2 Aandachtspunten bij meten van variabelen
Een van de meest belangrijke oorzaken van meetproblemen is de inconsistentie in
financiale data tussen bedrijven. In veel bedrijfstakstudies wordt de winstgevendheid
als afhankelijke resultaatsvariabele gebruikt. Scherer e.a. (1990) geven aan dat een
onderneming zelden 6dn product produceert en 66n prijs hanteert. Des te complexer
wordt het indien de performance van een bepaalde bedrijfstak wordt onderzocht of
wanneer de performance tussen bedrijfstakken wordt vergeleken. Derhalve is een
eenduidige indicator nodig teneinde de winstgevendheid te kunnen vergelijken.
Een tweede groep van praktische meetproblemen ontstaat door de beperkte
betrouwbaarheid van data die ten grondslag liggen aan de statistiek. Gediversificeerde
bedrijven die meerdere markten bedienen, worden frequent op basis van hun
belangrijkste product of omzet in de statistiek volledig toegewezen aan de betreffende
bedrijfstak. Tegelijkertijd zijn de data van gediversificeerde ondernemingen in het
algemeen slechts op geaggregeerd niveau beschikbaar. Het toewijzen van de data van
dergelijke ondernemingen aan een zekere bedrijfstak geschiedt enigszins arbitrair
(Schmalensee, 1997). Slecht gedefinieerde bedrijfstakken dienen derhalve in de
statistieken met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt, aangezien het kan
leiden tot zowel onderschattingen als overschattingen van resultaten. Daarnaast
kunnen bedrijven andere financiele rekenmethoden hanteren, zoals het gebruik van
verschillende afschrijvingmethodieken, hetgeen van invloed is op de
winstgevendheid. Een soortgelijke problematiek ontstaat bij uitgaven die direct
worden afgeschreven, maar waarvan de opbrengst pas na een aantal jaren zichtbaar
wordt, zoals bij onderzoeks- en ontwikkelingskosten.
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Tot slot blijkt innovatie en technologische vooruitgang moeilijk te meten. Bovendien
is de waarde van innovatie moeilijk te taxeren. (Cohen e.a., 1997). Voor het meten
van innovaties worden zowel inputs voor innovatie als directe outputmetingen (veelal
het aantal producten waarop patent rust) als maat gebruikt. Voorbeelden van inputs
voor innovatie zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling of het aantal

personeelsleden dat hierbij betrokken is.
Vastgesteld kan worden dat het merendeel van bovengenoemde meetproblemen zullen
voorkomen bij studies tussen bedrijfstakken. Bij studies binnen bedrijfstakken zijn
een aantal genoemde problemen minder relevant. Voorzover er geen uniforme regels
zijn, zal met name aandacht besteed moeten worden aan de kostentoerekeningen die
direct van invloed zijn op het resultaat, een eenduidige definiering van variabelen en
aan de afbakening van de markt.

1.6 Analysekader toegepast op de markt van ziekenhuisdiensten

De onderhavige studie heeft primair betrekking op de marktstructuur, gedrag en het
resultaat van de ziekenhuiszorg als bedrijfstak, alsmede de relaties daartussen. Het
gevoerde overheidsbeleid ten aanzien van de ziekenhuiszorg als bedrijfstak beinvioedt
weliswaar deze bedrijfstak, maar is niet primair onderwerp van studie. In figuur 1.2
wordt het SGR-model van Sheperd toegepast op de ziekenhuiszorg als bedrijfstak. De
studie kan daarmee worden getypeerd als een intra-bedrijfstakstudie. Dit model zal als
analysekader worden gebruikt in de verdere hoofdstukken.
In  figuur 1.2 wordt  door de gearceerde vlakken aangegeven welke componenten
onderwerp van studie zijn. In de gearceerde vlakken worden de variabelen
weergegeven die de respectieve componenten typeren. De zwarte pijlen geven de
relaties tussen de componenten aan die in deze studie worden onderzocht. De figuur
impliceert dat het effect van het overheidsbeleid op de marktstructuur, -gedrag en -
resultaat niet primair onderwerp van onderzoek is.
De problematiek van de wederkerigheid van de relaties kan in belangrijke mate
worden ondervangen door deze in volgorde van tijd te plaatsen. Dat betekent dat
wederzijdse beYnvloeding niet gelijktijdig plaatsvindt. Zoals uit het SGR-model blijkt
is het resultaat van een ziekenhuis een resultante van de ontwikkelingen van
marktstructuur en het marktgedrag van ziekenhuizen. Dat impliceert dat
ontwikkelingen in de marktstructuur en het gedrag van ziekenhuizen voorafgaat aan
het finale resultaat in enig jaar. Vervolgens bernvloedt het resultaat het gedrag en de
marktstructuur in een volgende tijdseenheid en dus op een indirecte wijze het resultaat
op langere termijn (Schmalensee, 1997; Breedveld, 2003). Gewenste goede resultaten
zullen ceteris paribus niet leiden tot interventies door het management in de
daaropvolgende tijdseenheid, terwij 1   verwacht mag worden dat slechte resultaten
zullen leiden tot aanpassingen in het gedrag van een organisatie teneinde het resultaat
in de tijdeenheid daaropvolgend te verbeteren. Afhankelijk van de definitie van het
resultaat zal het resultaat ook ceteris paribus op een directe wijze van invloed zijn op
het gedefinieerde resultaat in een volgende tijdseenheid, omdat het ziekenhuis zal
voortbouwen op het resultaat van het vorige jaar. Zo zal het resultaat van de
hoeveelheidsmaximalisatie in jaar t-1 de hoeveelheidsmaximalisatie in jaar t
beYnvloeden. In hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie' wordt dieper ingegaan op de
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in  figuur 1.2 weergegeven variabelen. Tevens   zal dan worden ingegaan  op  het
verwachte effect van de structuur- en gedragsvariabelen op de resultaatsvariabelen.

Figuur     1.2:      Operationalisatie     SGR-model     toegepast     op     de     ziekenhuiszorg     als
bedrijfstak
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1.7 Aandachtspunten biJ de toepassing van het SGR-model op
ziekenhuizen

Dranove e.a. (1994) onderkennen twee empirische problemen bij de toepassing van
het SGR-model op de markt van ziekenhuisdiensten. Net als Scherer e.a. (1990)
schenken zij aandacht aan de definitie van de relevante marla. Baarsma e.a. (2002)
maken daarbij onderscheid tussen de productmarkt en geografische markt. Schut
(1995) geeft aan dat indien het totale cluster van ziekenhuiszorg als relevant product
wordt gezien, de WZV-regio's in de Nederlandse situatie als relevante markt kunnen
worden beschouwd:
Het tweede empirische probleem betreft de operationalisatie van het resultaat bij non-
profitorganisaties, zoals ziekenhuizen. In dat geval is winstmaximalisatie niet het
ultieme streven. Een aantal Amerikaanse studies hanteren de prijs als indicator voor
resultaat. Echter in de Nederlandse situatie is de prijsstelling in de gezondheidszorg
onderwerp van wet- en regelgeving. In plaats daarvan wordt veelal de maximalisatie

In het hoofdstuk 'De ontwikkeling van de marktstructuur' zal nader worden ingegaan op de
relevante markt.
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van de hoeveelheid, omzet en kwaliteit als resultaat gehanteerd (Feldstein, 1993;
Janssen e.a., 2003). Uit de literatuur blijkt dat de operationalisatie van kwaliteit niet
zonder problemen is. De meeste studies gaan uit van de kosten als samengestelde
maat voor kwaliteit. Daarbij wordt verondersteld dat er een belangrijke positieve
relatie is tussen kosten en kwaliteit (Dranove, e.a., 1993). Het uiteindelijke doel van
organisaties in het algemeen en ziekenhuizen in het bijzonder is de continuneit van de
organisatie.
Feldstein (1993) stelt dat de belangrijkste beTnvloedende variabele voor het gedrag en
de performance van ziekenhuizen in de VS gedurende de laatste decennia niet zozeer
de structuur van de markt was, maar veeleer de wijze waarop ziekenhuizen werden
gefinancierd. Feldstein benadrukt daarmee impliciet het belang van een homogene
groep voor de bestudering van het gedrag van ziekenhuizen. In Nederland opereren
een drietal soorten ziekenhuizen op de marla van ziekenhuisdiensten, namelijk
academische, algemene en categorale ziekenhuizen, die allen op een andere wijze
worden gefinancierd. Doordat de vraagstelling van dit onderzoek alleen betrekking
heeft op algemene ziekenhuizen, speelt het probleem van de verschillende
financieringswijzen niet. Punt van aandacht hierbij is tevens de consistentie van de
financiele variabelen tussen de ziekenhuizen. De algemene ziekenhuizen gebruiken
eenduidige rekeningenschema's voor de toewijzing van de kosten en opbrengsten en
kennen door het College Tarieven gezondheidszorg (CTG) vastgestelde
afschrijvingsmethodieken, zodat de verschillen in financiele data tussen ziekenhuizen
worden geminimaliseerd.

1.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk is het analytisch kader van dit onderzoek beschreven. De theorie van
de industriele organisaties in het algemeen en het model van Sheperd in het bijzonder,
worden als uitgangspunt voor deze studie gehanteerd. Daartoe is het model van
Sheperd aangepast aan de markt van ziekenhuisdiensten. Met behulp van dit kader zal
het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene ziekenhuizen op het
resultaat van algemene ziekenhuizen worden bestudeerd. Vanwege het verschil tussen

financieringswijzen van academische, algemene en categorale ziekenhuizen en de
noodzaak tot het creeren van een homogene groep wordt in deze studie de categorie
van algemene ziekenhuizen onderzocht. Tevens zal het verschil in resultaat, gedrag en
marktstructuur tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen worden onderzocht. Alleen
bij de beschrijving van de ontwikkelingen in de markt van ziekenhuisdiensten en de
marktstructuur zullen academische en categorale ziekenhuizen worden betrokken.
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HOOFDSTUK 2: ECONOMISCHE GEDRAGSMODELLEN VAN
ZIEKENHUIZEN TOEGEPAST OP DE NEDERLANDSE SITUATIE

2.1 Inleiding

De markt van ziekenhuiszorg onderscheidt zich van andere markten. In Nederland is
er sprake van een gereguleerde markt. De financiering en planning van zorg wordt in
belangrijke mate beinvloed door wetgeving en er worden minimale kwaliteitseisen
gesteld. In deze bijdrage zal op basis van een literatuurstudie een uiteenzetting worden
gegeven van economische gedragsmodellen van ziekenhuizen. Gedragsmodellen zijn
geen op zichzelf staande modellen, maar moeten worden gezien in de bredere context
van de marktstructuur waarin ze functioneren (McGuire, 1985; Schmalensee e.a.,
1997; Sherer e.a., 1990). De marktstructuur in de bedrijfstak van ziekenhuiszorg kan
verschillende vormen aannemen. Dit pleit ervoor niet uit te gaan van een zekere
marktvorm, maar de gedragsmodellen in de context van de onderscheidende
marktstructuren te plaatsen. De marktstructuur van ziekenhuiszorg kenmerkt zich in
Nederland door oligopolistische en monopolistische marktstructuren (Den Hartog,
e.a., 2000).
In de literatuur worden gedragsmodellen in organistische en ruilmodellen
onderscheiden. Organistische modellen gaan uit van het ziekenhuis als 66n
besluitvormende entiteit, terwijl ruilmodellen zich veeleer richten op het gedrag van
(groepen) individuen binnen een ziekenhuisorganisatie. In deze studie wordt
verondersteld dat het ziekenhuis op basis van gemeenschappelijke besluitvorming
acteert en eenvoudigheidshalve als ddn entiteit naar buiten treedt, mede als gevolg van
de toename van medisch geYntegreerd management (Scholten e.a., 2000). Het
organistisch model is uitgangspunt.

In de figuren in dit hoofdstuk worden regelmatig afkortingen gebruikt die in de economie
algemeen gebruikelijk zijn. De betekenis vandeze afkortingen is (zie o.a. Andriessen
e.a., 1986):

AC=Averag6 costs (gemiddelde totale kosten). Onder gainiddelde totale kosten wordt
verstaan de totale kosten per eenheid product.

B   = Budget. Het budget is de hoeveelheid vooraf toegekende financiale middelen die
ziekenhuizen gegeven de afgesproken productie    met ide. zorgverzekeraar
ontvangt.

D  = Demand (vraag). De vraag drukt de hoeveelheden producten uit die de
consumenten in totaal als collectief bij uiteenlopende hoogten van prijzen zouden
yragen.

MC ="Marginal costs (marginale kosten). Onder de marginale kosten wordt veistaan de
extra kosten die ontstaan wanneer de productie-omvang met 66n eenheid wordt
uitgebreid.

MR = Marginal revenue (marginale opbrengsten). Onder de marginale opbrengsten
wordt verstaan de extra opbrengsten die worden gegenereerd  als  de  productie-
omvang met ast, eenheid wordt uitgebreid.

P    =  Prijs. De prijs verwijst naar de totaalprijs die bij uiteenlopende productie-omvang in
rekening wordt gebracht.

Q  = Hoeveelheid. De hoeveelheid verwijst naar de productieomvang van een zeker
product.

T  = Transformatiecurve. De transformatiecurve geeft de mogelijke keuzes tussen
kwaliteit en hoeveelheid'weer.
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In dit hoofdstuk wordt een aantal gedragsmodellen behandeld. Allereerst wordt in
paragraaf 2.2. stilgestaan bij de vraagcurve van ziekenhuiszorg. Vervolgens worden
op winst gerichte (paragraaf 2.3.) en niet op winst gerichte gedragsmodellen
besproken. In paragraaf 2.4. wordt het kwaliteitsmaximalisatiemodel besproken, in
paragraaf 2.5. het hoeveelheids-maximalisatiemodel en tot slot in paragraaf 2.6. het
kwaliteits- en hoeveelheids-maximalisatiemodel. Telkens zal eerst in het kort op het
theoretische model worden ingegaan.
Daarna zal worden ingegaan op de toepassing van het model in de Nederlandse
situatie. Vervolgens zullen de modellen worden gedynamiseerd en wordt de factor tijd
toegevoegd en worden mogelijke strategieen besproken. Aan het einde van de
theoretische verhandeling wordt in paragraaf 2.7. ingegaan op de relevantie van de
gedragsmodellen in de Nederlandse situatie en of de modellen toegepast kunnen
worden voor het beantwoorden van de vraagstelling van deze studie.

2.2      Vraagcurve in monopolistische marktsituaties in Nederland

De Nederlandse overheid stelt minimale eisen aan de omvang6 en de kwaliteit van de
inputs, zoals opleidingseisen, etc.. Verondersteld wordt  dat de vraagcurve een sterke
daling kent bij een omvang beneden de minimaal vastgestelde omvang en bij een
kwaliteitsniveau beneden de vastgestelde kwaliteitinputs door de overheid. In figuur
2.1 wordt dit genlustreerd.

Figuur 2.1: Invloed van de minimale kwaliteitseisen op de vraagcurve
A

P
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D
.

 10                                                            Q V.pl«gdigii

Veronderstel dat de minimale hoeveelheid is vastgesteld op qo. Beneden dit niveau
kan het ziekenhuis niet blijven bestaan, zodat de vraag drastisch zal afnemen. De
minimale kwaliteitseisen aan inputs worden weergegeven door po, waarbij
verondersteld wordt dat er een positief verband is tussen de kosten en de kwaliteit van
de inputs. Ook beneden dit kostenniveau neemt de vraag drastisch af en zal het
ziekenhuis gegeven de minimale kwaliteitseisen niet langer kunnen functioneren.

6  Vanuit de vastgestelde kwaliteitseisen moet in ieder ziekenhuis een minimaal aantal functie-
eenheden van de basisspecialismen aanwezig zijn.
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2.3 Winstmaximalisatiemodel

2.3.1 Op winst gerichte doelstellingen.
In het winstmaximalisatiemodel wordt verondersteld dat ziekenhuizen van elkaar
onderscheidende diensten leveren, waardoor ze van elkaar verschillen, onder andere
door de mix van (medische diensten), locatie en reputatie. De ziekenhuismarkt heeft
dan een monopolistisch karakter. Een for-profit-ziekenhuis dat winstmaximalisatie als
doelstelling heeft, zal een hoeveelheid van qi (zie figuur 2.2) produceren (MR=MC)
met een winst van (p,-p2)*qi. Naarmate de vraag meer inelastisch is stijgt de winst.
Het winstmaximalisatiemodel veronderstelt dat ziekenhuizen de kosten zullen
minimaliseren en investeringen toetsen op de bijdrage aan de winst, zoals
investeringen met betrekking tot kostenbesparende technologieen (Feldstein, 1993).

Figuur 2.2: Privs- en productiebeleid van een ziekenhuis gericht op
winstmaximalisatie
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Webb (1989) nuanceert het model door te stellen dat het management additionele
doelstellingen kan realiseren. Ten eerste kan het ziekenhuis gericht zijn op maximale
output, gegeven een minimaal gewenst winstniveau. Hierbij wordt verondersteld dat
het management een zeker nut (prestige) ontleent aan de hoeveelheid productie,
terwijl de winsten ten goede komen aan aandeelhouders. Dat betekent dat afhankelijk
van het gewenste winstniveau ten behoeve van de aandeelhouders, doch niet het
maximale winstniveau, het ziekenhuis een hoeveelheid wil produceren tissen qi en q,
Ten tweede kan het winsmiveau worden beperkt door boven op het gewenste
winstniveau ten behoeve van aandeelhouders een zeker winstniveau te reserveren
voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, en dergelijke, hetgeen afhankelijk is van het
nutsniveau van het management. Feitelijk kan in dat geval beter gesproken worden
van het realiseren van investeringsruimte. In dit kader is het relevant te noemen dat
ziekenhuizen te maken hebben met zogenaamde ethische kosten. Ethische kosten
worden veroorzaakt door een discrepantie tussen vraag en aanbod. Teneinde tegemoet
te komen aan deze kosten zal het ziekenhuis gegeven de nutsfunctie van het
management bereid zijn om genoegen te nemen met een kleinere winst.
Vanzelfsprekend zal het ziekenhuismanagement daartoe bereid zijn tot het niveau
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waar de nutswinst om te voldoen aan de vraag gelijk is aan het nutsverlies aan extra

reservevorming (Westerhout e.a., 1999; SCP, 1999).

2.3.2  Winstmaximalisatiemodel als investeringsmodel toegepast op
de Nederlandse situatie

Vanuit welvaartstheoretisch oogpunt is het streven naar winstmaximalisatie door een
monopolist geen optimale situatie. In de Nederlandse situatie kan het ziekenhuis
echter niet als prijszetter zelfstandig de prijs vaststellen, maar is het ziekenhuis
gebudgetteerd. Bovendien hebben ziekenhuizen niet te maken met aandeelhouders en
zijn het non-profitorganisaties. Derhalve is het zinvol het winstmaximalisatiemodel te
gebruiken voor een analyse van het gedrag dat gericht is op het realiseren van een
zekere investeringsruimte. Met de budgettering wordt beoogd een kostendekkend
tarief (PJ) en derhalve een prijsplafond vast te stellen (AC=D) (Schut, 19992)
Daardoor fungeert de budgetlijn als de marginale en gemiddelde opbrengstencurve
(Loohuis, 1988). Zoals uit figuur 2.2 blijkt, wordt door de budgettering de winst
aanzienlijk afgeroomd en resteert bij onveranderd beleid, gericht op het realiseren van
de maximale investeringsruimte, een ruimte van (p31)2)*ql·

2.3.3 Strategielan voor het cre6ren van investeringsruimte
Het winstmaximalisatiemodel kan vervolgens worden gedynamiseerd door de factor
tijd   in te brengen. Het ziekenhuis realiseert inmiddels   op het productieniveau   q i,

gegeven budget B, niet langer de maximale investeringsruimte. In figuur 2.3 wordt dit
geillustreerd. Het ziekenhuis heeft twee mogelijkheden om additionele
investeringsruimte te creeren. Ten eerste kan het ziekenhuis dat aanvankelijk op een
productieniveau van qi produceerde de investeringsruimte maximaliseren door de
productie aan te passen. Door het productieniveau (aantal geproduceerde
verpleegdagen) uit te breiden naar het punt waar de marginale kosten gelijk zijn aan
het budget (q3) neemt de investeringsruimte toe en bereikt het ziekenhuis de maximale
investeringsruimte gegeven de MCI en ACt curve. In figuur 2.3 zal het ziekenhuis, dat
gegeven een minimaal winstniveau de maximale omzet wil realiseren, de productie
uitbreiden tot een hoeveelheid tussen q) en q4. In alle gevallen echter zal de productie
kleiner zijn dan de gewenste en afgesproken productie q#. De tweede mogelijkheid is
dat het ziekenhuis zich gaat richten op kostenminimalisatie, teneinde de
investeringsruimte te vergroten. Hierdoor verschuift de MCi-curve naar beneden. Het
ziekenhuis dat gericht is op het maximaliseren van de investeringsruimte zal de kosten
willen reduceren tot het niveau waar de marginale kosten (MC2) de budgetlijn in het
snijpunt van B en AC 1 snijdt. Op dat moment realiseert het ziekenhuis de maximale
investeringsruimte tegen de gewenste hoeveelheid. Kostenminimalisatie kan dan
gebaseerd zijn op het minimaliseren van de kosten per eenheid product (technische
efficientie), op een andere samenstelling van de inputs (factorprijsefficientie) of
patientenmix. Blank (1998) vindt in Nederlandse situatie bij een gegeven opbrengst
enige bevestiging voor deze wijze van kostenminimalisatie.
Tot slot kan het ziekenhuis een combinatie kiezen van hoeveelheidsuitbreiding en
kostenreductie. Aangezien de ziekenhuiszorg zich mede door een volledige
vergoeding van de zorgverzekeraar kenmerkt door een relatief inelastische vraag, zal
een uitbreiding van de hoeveelheid om de maximale winst te realiseren -al dan niet als
gevolg van kostenbeheersing- relatief gering zijn.  In het geval van kostenreducerende
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maatregelen betekent dit dat een geringe hoeveelheidsuitbreiding een aanzienlijke
kostenreductie noodzakelijk maakt.

Figuur 2.3: Prijs- en productiebeleid van een gebudgetteerd ziekenhuis gericht op het
maximaliseren van de investeringsruimte in een monopolistische markt
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2.3.4 Relevantie van het winstmaximalisatiemodel in de Nederlandse
situatie

Hoewel de Nederlandse ziekenhuizen non-profitorganisaties zijn, is het model als
analysemodel relevant. Winsten zullen met name worden gebruikt voor het creeren
van investeringsruimte ten behoeve van andere doeleinden. Dit speelt een rol bij de
dynamisering van de nog nader te bespreken modellen. Dat maakt het ook interessant
om dit model verder voor de Nederlandse situatie uit te werken.
De eerste mogelijkheid om ruimte voor investeringen te creeren is door een reductie
van de hoeveelheid. De resultante hiervan is dat het ziekenhuis een hoeveelheid
produceert die niet overeenkomt met de afgesproken hoeveelheid in het kader van de
budgettering (B=D), waardoor de bezettingsgraad lager is dan is afgesproken met de
zorgverzekeraar. De veronderstelling is dat in het eerste geval het ziekenhuis te maken
krijgt met de druk van de zorgverzekeraar die gericht zal zijn op een reductie van de
hoeveelheid in de daaropvolgende jaren. De consequentie daarvan kan zijn dat het
ziekenhuis de minimaal vereiste omvang gaat benaderen. Gegeven de reductie van de
omvang en derhalve de afname van de schaalgrootte en gegeven de minimale
kwaliteitseisen, kan het ziekenhuis te maken krijgen met beperkingen in de
zorgverlening voor bepaalde categorieen patienten, waarvoor een zekere schaal
noodzakelijk is. De minimale kwaliteitseisen die gerelateerd zijn aan de omvang van
het ziekenhuis worden in figuur 2.4 gerllustreerd met qo. Ziekenhuis HACi met MC2 en
een budget 82 kan in figuur 2.4 zich niet permitteren om de grens qo naar links te
overschrijden. Een dreigende overschrijding kan reden zijn om door fusie te streven
naar een grotere schaaigrootte teneinde de gewenste investeringsruimte te realiseren
of om te overleven.
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De tweede mogelijkheid voor het realiseren van investeringsruimte is het reduceren
van kosten. In dit geval is de vraag of de strategie gericht op kostenreductie op
langere termijn, houdbaar is. Er zijn grofweg twee situaties denkbaar. Ten eerste
wordt in het algemeen verondersteld dat kwaliteit wordt vertaald in kosten (Feldstein,
1993). Afgezien van bepaalde inputs (zoals medische apparatuur) die naarmate ze
langer op de markt zijn door een toenemende concurrentie tussen toeleveranciers in
prijs dalen, wordt in het algemeen verondersteld dat bij kostenreductie de kwaliteit
van de zorg afneemt. Ten tweede zal de overheid, bij een dergelijke nationale
ontwikkeling en bij volledige informatie over de kostenfunctie, de winsten verder
willen afromen door het budget naar beneden bij te stellen tot het prijsniveau
kostendekkend is (in het geval van ziekenhuis HACi van Bi naar Pj bij qs in figuur
2.3). Janssen e.a. (2003) stellen echter dat er sprake is van informatie-asymmetrie
over de kosten van een bepaalde hoeveelheid ziekenhuiszorg. Indien het budget naar
beneden wordt bijgesteld, kan het ziekenhuis van voren af aan beginnen en mag
verondersteld worden dat de reductie van de kosten steeds moeilijker wordt, waardoor
het ziekenhuis op den duur wellicht genoodzaakt wordt een andere strategie te kiezen.
De kostenreductie kan immers niet oneindig doorgaan. In het algemeen wordt
verondersteld dat een zeker kostenniveau noodzakelijk is voor een minimaal
kwaliteitsniveau, zoals dat van overheidswege wordt vastgesteld. Dit wordt in figuur
2.4 geYllustreerd met po Uit figuur 2.4 blijkt dat ziekenhuis H ci bij een
productiehoeveelheid van 0 en gegeven een gemiddelde kostenreductie tot  ACl'  OP
de minimale kwaliteitsgrens functioneert. Gegeven het streven naar maximalisering
van de investeringsruimte kan het ziekenhuis de kosten maximaal reduceren tot het
punt waar de gemiddelde kostencurve de po lijn snijdt.

Figuur 2.4: Kosten- en hoeveelheidreductie bij gegeven minimale kwaliteitseisen
gerelateerd aan de omvang van het ziekenhuis respectievelijk de kosten van de inputs
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2.4 Hoeveelheidsmaximalisatiemodel

2.4.1 Hoeveelheidsmaximalisatie als doelstelling
Hoeveelheidsmaximalisatiemodellen veronderstellen dat het management de
beslissingen neemt, waarbij de voordelen op enigerlei wijze terugvloeien naar het
management (Jacobs, 1974). Tevens gaat het model ervan uit dat de markt een
monopolistisch karakter heeft vanwege de hoge toetredingsbarritres en de
informatieasymmetrie.
Het hoeveelheidsmaximalisatiemodel veronderstelt dat het management naar een zo
hoog mogelijke productie streeft (in casu verpleegdagen en dergelijke) en daarmee de
output of omzet wil maximaliseren (Feldstein, 1993). Vanuit die overweging is het
ziekenhuis erop uit om op korte termijn de investeringsruimte te maximaliseren en te
investeren in additionele capaciteit, kostenbesparende technologieen of faciliteiten en
diensten die resulteren in de grootst mogelijk toename van de hoeveelheid.
Hoeveelheidsmaximalisatie zal gericht zijn op een pro(ludie tot qi (zie figuur 2.5),
waarbij de gemiddelde kosten HAci gelijk zijn aan de prijs corresponderend met het
snijpunt met de vraag. Op dat productieniveau wordt noch verlies geleden noch winst
gemaakt (Feldstein, 1993). Een belangrijke aanname van dit model is dat het
ziekenhuis een maximaal gegeven hoeveelheid diensten levert, waarbij een kwaliteit
gegeven is (Jacobs, 1974). Schut (19992) vindt dit een belangrijke zwakte van het
model, omdat het ziekenhuis juist de kwaliteit van de dienstverlening als doelstelling
kan hebben.

Figuur   2.5:   Prijs-   en  productiebeleid  van   een  gebudgetteerd  ziekenhuis   gericht  op
hoeveelheidsmaximalisatie
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2.4.2 Hoeveelheidsmaximalisatiemodel toegepast op de Nederlandse
situatie

In dit model moet in de Nederlandse situatie verondersteld worden dat het ziekenhuis
ook bij de afwezigheid van het prijsmechanisme in een gereguleerde markt de
hoeveelheid kan bernvloeden bij een gelijkblijvende kwaliteit. Het budget wordt
vastgesteld op B i waar de gemiddelde kosten HACI gelijk zijn aan de gemiddelde
opbrengsten. Het ziekenhuis dat hoeveelheidsmaximalisatie tot doel heeft, zal
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gegeven een budgetniveau   B i produceren   tot een hoeveelheid overeenkomstig   het

snijpunt van de vraagrechte en gemiddelde kostencurve.
Het hoeveelheidsmaximalisatiemodel houdt geen rekening met het kwaliteitsniveau
van de inputs, omdat wordt uitgegaan van een gegeven kwaliteitsniveau. Dit
impliceert dat de vraagcurve alleen afneemt op het moment dat de hoeveelheid
ingevolge de wet- en regelgeving een bepaald minimum bereikt, waarbij het
ziekenhuis niet langer kan functioneren als ziekenhuis. In figuur 2.6 wordt dit
weergegeven. Uit de navolgende paragrafen zal blijken dat deze beperking niet snel
zal leiden tot problemen, omdat als gevolg van het streven naar
hoeveelheidsmaximalisatie het ziekenhuis streeft naar een zo groot mogelijke
hoeveelheid en verder verwijderd zal raken van de minimale hoeveelheid.

2.4.3 Strategiean gericht op hoeveelheidsmaximalisatie

Gegeven het feit dat het ziekenhuis hoeveelheidsmaximalisatie als doelstelling heeft
en kwaliteit een gegeven is, is het de vraag op welke wijze het ziekenhuis, in de tijd
gezien, een verdere hoeveelheidsmaximalisatie kan realiseren bij een gegeven budget.
Hiervoor heeft het ziekenhuis een tweetal mogelijkheden. Ten eerste door
kostenreductie   toe te passen. Veronderstel dat ziekenhuis   H Ci' de kosten   weet   te
reduceren tot op het niveau van H'Act (zie figuur 2.5). Daardoor creeert het
ziekenhuis een financiele ruimte van (Bi-I)2)*qi wat het ziekenhuis op termijn toestaat
het aantal afgesproken verpleegdagen te overschrijden tot het niveau van q2. Op dat
niveau biedt de eerder opgebouwde winst het ziekenhuis de mogelijkheid enerzijds
het verlies als gevolg van de budgetoverschrijding van een volgend jaar te
compenseren door de reserves (opgebouwd door de winst als gevolg van de
kostenreductie). Anderzijds stelt het het ziekenhuis in staat is de onderhandeling met
zorgverzekeraars de druk te verhogen om de productie te vergroten tot het gebleken
noodzakelijke niveau (12. Een tweede mogelijkheid om de hoeveetheid te vergroten is
door innovatie additionele of nieuwe vraag te creeren, waardoor de vraagrechte naar
rechts opschuift. Verondersteld wordt dat dit gepaard gaat met een kostenstijging als
gevolg van de innovatie. Het hoeveelheidsmaximalisatiemodel gaat echter uit van een

gegeven kwaliteitsniveau, waardoor deze mogelijkheid wordt uitgesloten. Het
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie model biedt echter wel de mogelijkheid om
in kwaliteit te differentieren. Bij de bespreking van dit model in paragraaf 2.6. komen
we hierop terug.
Aangezien het hoeveelheidsmaximalisatiemodel uitgaat van een gegeven kwaliteit, is
het gegeven de huidige technologische ontwikkelingen de vraag of het aantal

verpleegdagen toeneemt. Een tweetal ontwikkelingen kunnen hieraan

tegemoetkomen. Het is voorstelbaar dat door een veranderende patientenpopulatie
(vergrijzing) het aantal verpleegdagen toeneemt. Echter veelal zal dit gezien de
doelgroep eerder gepaard gaan met additionele kosten in plaats van een reductie van
de kosten, tenzij het ziekenhuis gelijktijdig kostenbesparende technologieen inzet om
de kosten per verpleegdag te reduceren. Naarmate de vraag meer inelastisch is, zal een
daling van de kosten echter een steeds geringere uitbreiding van de hoeveelheid
betekenen. De tweede mogelijkheid is een maatschappelijk ongewenste ontwikkeling,
waarbij het ziekenhuis patienten opneemt die in aanmerking komen voor
dagverpleging, waardoor verpleegdagen in rekening kunnen worden gebracht.
Daarnaast leidt de toename van het aantal opames ook tot een hoger
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beschikbaarheidsbudget per verpleegdag. Verwacht mag worden dat in dat geval de
zorgzwaarte van de doelgroep en de gemiddelde kosten per verpleegdag zullen
afnemen. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat bij ziekenhuizen die streven naar
hoeveelheidsmaximalisatie bij een gegeven kwaliteit de bezettingsgraad zal toenemen
en de investeringen in kwalitatieve inputs gering zullen zijn, aangezien de
investeringsruimte wordt gebruikt voor het realiseren van hoeveelheidsmaximalisatie.
De mate van kostenreductie is afhankelijk van de uitgangspositie van het ziekenhuis.
In het geval dat het budget van ziekenhuis H Ci is vastgesteld op B i (zie figuur 2.6),
bevindt het ziekenhuis zich in een verlieslijdende positie door de relatief hoge
gemiddelde kosten. Veronderstel dat het ziekenhuis naar een break-even situatie wil.
Het ziekenhuis kan dan de positie verbeteren door kostenreductie. Veel zal daarbij
afhangen van de mogelijkheden om op de reserve in te teren en de snelheid, waarnlee
de kostenreductie kan worden gerealiseerd. Indien de reserve onvoldoende is of
onvoldoende snel kostenreductie kan plaatsvinden, kan het ziekenhuis ook de
hoeveelheid uitbreiden door een fusie met een ander ziekenhuis met een meer
gunstige financiale uitgangspositie. Ziekenhuis H 2 dat onder de budgetlijn
functioneert, zal gegeven dit model en de inelastische vraag weinig druk ervaren
aangezien de totale kosten aanzienlijk minder zijn dan op het niveau van ACo, wat
voldoende is om een eventuele volume-overschrijding te financieren.

Figuur 2.6: Prijs- en productiebeleid van een gebudgetteerd ziekenhuis gericht op
hoeveelheidsmaximalisatie
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2.5 Kwaliteitsmaximalisatiemodel

2.5.1 Kwaliteitsmaximalisatie als doelstelling
Kwaliteitsmaximalisatiemodellen benadrukken de kwaliteit van de zorg. Jacobs
(1974) stelt dat het nut van managers wordt gemaximaliseerd door factoren zoals
prestige en macht. Medici, personeel en de medische uitrusting van het ziekenhuis
worden gezien als input voor het realiseren van de status. Kwaliteit wordt in deze
afgemeten aan kwalitatieve inputs en niet aan de output van een ziekenhuis. Om status
te realiseren is een toename van de omzet noodzakelijk. Aangezien de prijselasticiteit
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gering is leidt dit tot extra opbrengsten, terwijl de output nagenoeg ongewijzigd blijft.
Gegeven een zekere output, leidt een stijging van de gewenste status tot een hogere

prijs voor de producten van het ziekenhuis. Managers zullen uit zijn op het realiseren
van winst, die gebruikt wordt voor de aanschaf van inputs, die een toename van het
nut realiseren. De status van een ziekenhuis is evenwel een relatief begrip en
afhankelijk van de status van andere ziekenhuizen. Als een ziekenhuis

bej'aalde inputs
aanschaft, zullen andere ziekenhuizen snel volgen. Volgens Schut (1999 ) leidt dit tot
een medische wapenwedloop. Jacobs (1974) noemt twee belangrijke omissies in dit
model. Ten eerste zegt het model niets over de output. Output wordt als een gegeven
beschouwd. Gesteld wordt dat ziekenhuizen inputs aanschaffen zonder te letten op
output, die met de inputs wordt geproduceerd. Als de vraag enigszins elastisch is, zal
het ziekenhuis die hoeveelheid per patient produceren en die hoeveelheid patienten
kiezen behorend bij die opbrengsten, waarbij het prestige wordt gemaximaliseerd.
Jacobs (1974) stelt dat beslissers in werkelijkheid wel degelijk over output beslissen,
zoals het aantal verpleegdagen, opnames en de verblijfsduur. Ten tweede wordt in dit
model de mogelijkheid van een prijsplafond genegeerd.

2.5.2 Kwaliteitsmaximalisatiemodel toegepast op de Nederlandse
situatie

Het kwaliteitsmaximalisatiemodel stelt dat de kwaliteit wordt afgemeten aan de
inputs, waarbij de veronderstelling is dat daardoor de kosten toenemen, maar de
hoeveelheid, gegeven de inelastische vraag, slechts in beperkte mate afneemt. De
zwakte van het model, het ontbreken van het prijsplafond, komt pregnant naar voren
in de Nederlandse situatie. Het ziekenhuis dat de kwaliteit wil verhogen met het
gevolg dat de kosten van de inputs stijgen, zal tegen de beperkingen van het budget

aanlopen. Aangezien de budgetparameters landelijk worden vastgesteld en in de
financieringsmethodiek alleen de hoeveelheid onderhandelbaar is, zal een autonome
kostenstijging landelijk moeten worden geconstateerd en zal als het macrobudget het
toelaat, het bedrag per budgetparameter toenemen. Eventuele kostenstijgingen voor
individuele ziekenhuizen zullen niet via het budgetregime worden vergoed. Daarmee
wordt de kostenstijging van een ziekenhuis in een ander daglicht gesteld en zal het
ziekenhuis verlies lijden en interen op de eventuele reserves.

Het kwaliteitsmaximalisatiemodel gaat uit van een gegeven hoeveelheid. De vraag zal
alleen afnemen op het moment dat niet aan de minimale kwaliteitseisen van de inputs
is voldaan. In figuur 2.9 wordt dit met de lijn po gerllustreerd. Gezien de doelstelling
kwaliteitsmaximalisatie zullen de minimale kwaliteitseisen in de meeste gevallen geen
belemmering vormen.

2.5.3 Strategiean gericht op kwaliteitsmaximalisatie

Het ligt voor de hand dat in de Nederlandse situatie het ziekenhuis
kwaliteitsmaximalisatie wit realiseren door een verandering van het volume van de
samenstellende parameters waaruit het tarief per verpleegdag is opgebouwd. Het
management kan daarbij de wens hebben het aantal verpleegdagen te reduceren en
tegelijkertijd de prijs per verpleegdag en daarmee, gegeven de inelastische vraag, de
omzet vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan een toename van het aantal

opnamen met een gelijktijdige dating van de gemiddelde verpleegduur. Dit betekent
dat de toename van het aantal verpleegdagen door de toename van het aantal
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opnames, de autonome daling van het aantal verpleegdagen niet mag overschrijden.
Dat impliceert dat er patienten worden aangetrokken met een relatief korte
verpleegduur en de beddenbezetting (bezettingsgraad) ceteris paribus afneemt.
Opnames dragen relatief veel bij aan het budget van het ziekenhuis, waardoor het
budget per verpleegdag toeneemt. Een andere mogelijkheid is dat bij een daling van
de verpleegduur (afname van het aantal verpleegdagen) geTnvesteerd wordt in een
toename van dagverplegingsdagen en/of poliklinische dagverplegingsdagen. Het
aantal opnames mag dan niet afnemen of het verlies door de afname van het aantal
opnames moet meer dan evenredig worden gecompenseerd door de toename van de
opbrengsten van dagverplegingsdagen en eerste polikliniekbezoeken. Een en ander
wordt in figuur 2.7 met de verschuiving van HAcI naar HACI' geillustreerd.

Figuur 2.7: Kwaliteitsmaximalisatie met omzetstijging door een veranderende
samenstelling van de budgetparameters
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Het ziekenhuis HAa met een budgetniveau B (figuur 2.8) bevindt zich in een
strategisch ongewenste positie. Op de meeste productieniveaus vindt een
kostenoverschrijding plaats. Indien het ziekenhuis q3 produceert, wordt minder
geproduceerd dan afgesproken met de zorgverzekeraar tegen hogere kosten. De
onderschrijding van de hoeveelheid schept een precedent voor de onderhandelingen
met de zorgverzekeraar ten behoeve van de productie .:. daaropvolgende jaren.
Tegelijkertijd moet het ziekenhuis de kosten reduceren om geen verlies te maken en
zal het in dit model kwaliteitsverlies moeten incasseren. Als ziekenhuis HAC2 0  het
productieniveau q4 produceert, overschrijdt het weliswaar niet het budget, maar wordt
eveneens een precedent geschapen voor een niet optimale productiehoeveelheid en het
daarmee gepaard gaande omzetverlies.

Ziekenhuizen hebben een aantal mogelijkheden om investeringsruimte te creeren voor
investeringen in kwaliteit. Ten eerste kan het ziekenhuis door kostenreductie
investeringsruimte creeren. In figuur 2.8 wordt dat geillustreerd. Stel ziekenhuis HACI
produceert, gegeven het budget B, een hoeveelheid van qi en weet de kosten te
reduceren tot het niveau van HACI' met een productieniveau van q 1. In dat geval
creeert het ziekenhuis investeringsruimte ter grootte van (B-pi)*qi. Deze ruimte  kan
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gernvesteerd worden in behandelmethoden die een reductie van de verpleegduur en
een toename van opnames, dagverplegingsdagen of polikliniekbezoeken realiseren.
Het risico van deze strategie is dat, indien een dergelijke kostenreductie zich nationaal
voordoet, het tarief per productieparameter zal dalen.  Het ligt echter niet  voor de  hand
dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een dergelijke strategie zullen volgen.
Aangezien in dit model de kosten corresponderen met het kwaliteitsniveau, zal een
dating van de kosten ten koste gaan van het kwaliteitsniveau van het ziekenhuis.

Figuur 2.8: Dynamisering van het kwaliteitsmaximalisatiemodel in de Nederiandse
situatie

P
A

MCI ,

HMa ,/ HAa
'

HAci
*

.           i     .
'

..
i '' HACI

B   ...................1...  ..........-..-Lf.......4
1                                 :

/ .t

1            7...1
-............' .....J.......,+ ...  ········i....4      .

Pt

D
.

(14 (12 13 ql Q verpieegdagen

Een tweede mogelijkheid is dat het ziekenhuis een kleinere hoeveelheid produceert.
Dat betekent dat het ziekenhuis een productieniveau van kleiner dan qi en groter of
gelijk aan q2 realiseert. De investeringsruimte die bij een productieniveau q2 wordt
gerealiseerd, is (q2- qi)*B. Echter deze strategie is niet zonder consequenties
aangezien het ziekenhuis minder produceert dan is afgesproken. Voor jaar t realiseert
het nog wel de afgesproken omzet, maar in jaar t+1 zal de onderschrijding van de
afgesproken hoeveelheid verpleegdagen consequenties hebben voor de uitgangspositie
in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. De investeringsruimte zal dan zowel
moeten worden besteed aan het eventueel financieren van de onderschrijding als aan
kwaliteitsmaximalisatie. Gegeven de nadelen van volume- en kostenreductie is het
meer aannemelijk dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen de investeringsruimte
trachten te zoeken in het vergroten van de omzet zoals in het begin van deze paragraaf
is beschreven.
Het kwaliteitsmaximalisatiemodel moet tevens worden aangepast aan de vereiste
minimale kwaliteit. Ziekenhuis HAC! realiseert met een kwaliteitsverhoging
corresponderend met gemiddelde kostencurve AC2 relatief snel een aanzienlijke
omzetstijging zonder dat de hoeveelheid drastisch afneemt. Een en ander is sterk
afhankelijk van de mate van inelasticiteit van de vraag. Aangezien in de Nederlandse
situatie sprake is van een relatief inelastische vraag, kan met een dergelijk gedrag ook
de onnzet worden vergroot in tegenstelling tot bu het
hoeveelheidsmaximalisatiemodel. Het ziekenhuis H ct kan echter ook de kosten
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reduceren tot het niveau waar de kostencurve AC3 de po-lijn snijdt. Immers beneden
dit niveau heeft het ziekenhuis geen bestaansrecht meer. Echter zoals eerder is
beschreven ligt een dergelijke strategie tot kostenreductie bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen niet voor de hand.

Figuur 2.9. Prijs- en productiebeleid van een gebudgetteerd ziekenhuis gericht op
kwaliteitsmaximalisatie
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2.6        Kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel

2.6.1 Kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie als doelstelling
In het kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel streeft het

ziekenhuismanagement zowel naar kwaliteitsmaximalisatie als naar een maximale
hoeveelheid van het ziekenhuis. De kwaliteit bevat de faciliteiten en diensten die het
ziekenhuis biedt en de kwaliteit van de medische staf en die van het personeel. Het
ziekenhuis wordt verondersteld zich te gedragen als monopolist vanwege de hoge
toetredingsbarritres en de productie van een homogeen product (Newhouse, 1970). In
dit model zoekt het ziekenhuis op korte termijn naar maximalisatie van de winst en
investeert dit vervolgens of in een grotere kwantiteit of in de kwaliteit van het
ziekenhuis. Aangezien kwantiteit en kwaliteit in de nutsfunctie van het management
tot op zekere hoogte substituut zijn, verruilen de beslissers deze variabelen
overeenkomstig de toename in het nut. Dit model komt tegemoet aan de kritiek op de
hiervoor besproken modellen, omdat het uitgaat van het feit dat het
ziekenhuismanagement zowel de hoeveelheid als de kwaliteit kan beYnvloeden.
Een toenemende kwaliteit veroorzaakt een stijging van de gemiddelde kosten van het
ziekenhuis. Figuur 2.10 illustreert dat. Stel dat het ziekenhuis een kostencurve heeft
van AC 1 en een output qi tegen pi produceert. Als het ziekenhuis investeert in
kwaliteit, veroorzaakt dit een stijging van de gemiddelde kosten naar niveau AC2.
Aangezien het model een positief verband tussen de kwaliteit en de vraag
veronderstelt, stijgt de vraag eveneens. Om aan deze vraag te voldoen moet het
ziekenhuis een output van qi produceren. Vanaf een zeker punt resulteert een stijging
in de kosten voor kwaliteit in een afname van de vraag en de daaraan verbonden
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capaciteit. Het ziekenhuis staat dan voor een keuze tussen kwaliteit en hoeveelheid.
Bij de keuze voor kwaliteit kiest het management bewust voor een lagere bezetting en
productie en een toename van de kosten. In figuur 2.10 bereikt het ziekenhuis meest
optimale combinatie van kwaliteit en hoeveelheid daar waar de indifferentiecurve (13)7
de transformatiecurve raakt (p3,43)8.

Figuur 2.10: Het e#ect van de toename van de kwaliteit op de kosten van het
ziekenhuis  (Feldstein,  1993)
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2.6.2 Kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel toegepast op de
Nederlandse situatie

In de Nederlandse situatie moet zowel bij hoeveelheidsuitbreiding als bij
kwaliteitsverhoging van het ziekenhuis rekening worden gehouden met eventuele
beperkingen als gevolg van de planningswetgeving en het budgetteringsregime. De
budgettering veronderstelt een kostendekkende prijs (AC=D). Indien het kwaliteits-
en hoeveelheidsmaximalisatiemodel wordt toegepast op de Nederlandse situatie moet
eerst stil worden gestaan bij de combinaties van de kwantiteit en kwaliteit waartussen
het ziekenhuis kan kiezen, weergegeven in de transformatiecurve. Schut (19992) stelt
dat in dit model de weging van het management tussen de doelstellingen moeilijk
empirisch is te toetsen. De transformatiecurve kan verschillende vormen aannemen
(Jacobs, 1974). Uitgaande van het streven naar een kostendekkend budget, wordt in de
Nederlandse situatie verondersteld dat de transformatiecurve in aanvang toeneemt en
vervolgens daalt. Naarmate een ziekenhuis groter is en dus meer verpleegdagen kan
produceren, heeft het ziekenhuis meer mogelijkheden om een verdergaande medische
specialisatie in te voeren binnen het ziekenhuis. Daarbij wordt een toename van het
aantal medisch-specialisten verondersteld. Op basis van het aantal medisch-
specialisten wordt het ziekenhuis ingevolge de functionele budgettering in
zogenaamde tariefgroepen ingedeeld teneinde het bedrag per parameter te kunnen
vaststellen. Naarmate het aantal medisch-specialisten toeneemt, wordt ook het bedrag

7  De indifferentiecurve representeert alle mogelijke combinaties van kwaliteit en hoeveelheid
waaraan het ziekenhuismanagement dezelfde waarde toekent.

8    De combinaties kwaliteit en hoeveelheid waaruit het ziekenhuis kan kiezen, worden weergegeven
door de transformatiecurve.
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per tariefgroep hoger. Dit houdt verband met de veronderstelde toename in de
zorgintensiteit, waardoor de kosten hoger zullen zijn. Daarnaast is topklinische zorg
voorbehouden aan een aantal grote ziekenhuizen die daarvoor een extra vergoeding
ontvangen. Boven een zeker aantal medisch-specialisten neemt het bedrag per
parameter niet langer toe waardoor het budget niet langer zal toenemen door een
stijging van het aantal functie-eenheden. Vanaf een zeker punt zal de toename van de
kosten voor kwaliteit een afname van de vraag realiseren. De afname van de vraag
impliceert dat de schaal van het ziekenhuis afneemt. De afnemende schaal zal ertoe
leiden dat ziekenhuizen een kritische grens naderen, waarbij de afnemende schaal een
negatief effect zal hebben op de mogelijkheden voor kwaliteitsmaximalisatie
(bijvoorbeeld subspecialisatie). Daardoor zal de transformatiecurve op enig moment
dalen.

Figuur   2.11:   Veronderstelde   transformatiecurven   van   basis-,   centrum-   en   topklinische
ziekenhuizen
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Verondersteld wordt dat ziekenhuizen met een aanzienlijke schaalgrootte en
specialisatiegraad, gezien de druk op het productievolume, eerder zullen streven naar
een grotere omzet door het creeren van een additionele vraag (opnames) door
medische innovaties en het streven naar topklinische zorg. Daardoor zullen de kosten
stijgen. Overigens geldt de druk op het productievolume voor alle ziekenhuizen,
waardoor verondersteld mag worden dat ziekenhuizen zullen streven naar
kwaliteitsmaximalisatie gegeven de beschikbare capaciteit. Echter voor ziekenhuizen
met een kleinere schaalgrootte zijn grootschalige investeringen in medische
(topklinische) innovaties niet weggelegd. Dit laat onverlet dat verondersteld kan
worden dat de transformatiecurve bij ziekenhuizen met een kleinere
productiecapaciteit een zelfde vorm heeft, zij het dat de maximaal te bereiken
kwaliteit of kwantiteit minder groot zal zijn dan in het geval van een topklinisch
ziekenhuis en derhalve afhankelijk is van de productiecapaciteit. In figuur 2.11 wordt
dit geillustreerd. Ti, T2 en T, geven respectievelijk de transformatiecurven van basis-,
centrum- en topklinische ziekenhuizen weer'. Het is evenwel de vraag of de

'        De maximale kwaliteit  Ti,  T2  en Ti wordt respectievelijk weergegeven  door  (I)1.qi),  42.(13)  en
(pi q,).    De maximale hoeveelheid wordt geillustreerd door respectievelijk    (Ps qi),    (p6 q3)   en
(p, qs). De maximale omzet wordt gerealiseerd bij respectievelijk 42.qz), (pl.q4) en (p4.q6)·
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respectieve kostenniveaus die een maximale kwaliteit weergeven, gegeven de
capaciteit, een zelfde kwaliteit vertegenwoordigen. Verondersteld wordt dat basis- en
centrumziekenhuizen kwaliteit zullen vertalen in vormen van differentiatie in de
entourage van het ziekenhuis, terwijl topklinische ziekenhuizen de kwaliteit zullen
vertalen in de medische behandelingen met een verdergaande vorm van medische
specialisatie, medische innovaties en topklinische zorg.

In figuur 2.12 produceert ziekenhuis HACI bijna de maximale hoeveelheid tegen een
relatief gering kosten- en kwaliteitsniveau. Echter met dezelfde capaciteit (qi) kan het
ziekenhuis een aanzienlijk hoger kwaliteitsniveau (B3) behalen. Ziekenhuis HAC2
produceert de maximale hoeveelheid, tegen een relatief hoge kwaliteit. Ook dit
ziekenhuis kan gegeven de inelastische vraag tegen een reductie van het aantal
verpleegdagen (van qi naar qi) een aanzienlijke kwaliteitstoename en maximalisering
van de omzet realiseren. Ziekenhuis HAC4 produceert op een relatief hoog
kwaliteitsniveau, maar er zal een aanzienlijke hoeveelheidsuitbreiding moeten

plaatsvinden om de kwaliteit te maximaliseren.

Figuur     2.12:      Kwaliteits-      en      hoeveelheidsmaximalisatiemodel      toegepast     op     de
Nederlandse situatie

P

A
H

HAC)
83 HAC2

:

82 7                1
HAC

Bt                  •           •

DA .
Dl                          2

q         q4  qi ql I Q v..pl,Mb:.•

2.6.3 Strategiean gericht op kwaliteits -en hoeveelheidsmaximalisatie

In de Nederlandse situatie kan uit het kwaliteits-en hoeveelheidsmaximalisatiemodel
een drietal doelstellingen worden gedestilleerd. Naast kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximalisatie kan het model gebruikt worden om omzetmaximalisatie
als doelstelling te analyseren. Janssen e.a. (2003) illustreren op basis van het
bureaucratiemodel dat de Nederlandse ziekenhuizen streven naar maximalisatie van
de omzet. Verondersteld wordt dat ziekenhuizen gezamenlijk in staat zijn de (sociale
en politieke) baten van de ziekenhuiszorg in te schatten en de overheid, in
tegenstelling tot de ziekenhuizen, geen volledige informatie heeft over de kosten van
een zekere hoeveelheid ziekenhuiszorg. Het ziekenhuis kan op basis hiervan een
dusdanige kostenfunctie zichtbaar maken, zodat de overheid het door de ziekenhuizen

gewenst budget en daarbij corresponderende hoeveelheid kiest, waardoor het
ziekenhuis een overschot realiseert. Janssen e.a. (2003) stellen dat het in het belang is
van het ziekenhuis dit bedrag te investeren in de overschrijding van het oorspronkelijk
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overeengekomen aantal productieparameters. Hierdoor wordt de
onderhandelingspositie ten opzichte van de zorgverzekeraar versterkt en een te grote
budgetdaling voorkomen door de tariefsdaling vanwege de overschrijding van het
macrobudget. In figuur 2.13 bereikt het ziekenhuis in (83,qi) de maximale omzet
gegeven de transformatiecurve. De maximale hoeveelheid wordt gerealiseerd in
(82,q2) en op het hoogste punt op de transformatiecurve (84,4,) bereikt het ziekenhuis
de maximale kwaliteit.

In figuur 2.13 wordt het gedrag van ziekenhuizen die streven naar kwaliteits-,
hoeveelheids- of omzetmaximalisatie weergegeven. De gemiddelde kostencurven Hi,
H2 en H3 verwijzen respectievelijk naar die ziekenhuizen die maximale kwaliteit,
omzet en hoeveelheid realiseren. Po en qo geven respectievelijk de minimale
kwaliteitseisen weer in de vorm van respectievelijk de minimaal noodzakelijke inputs
en de minimale omvang van het ziekenhuis om te kunnen functioneren. Ziekenhuis
HAC, en HAC2 bevinden zich in verschillende uitgangposities. Ziekenhuis H ci is een
relatief klein ziekenhuis met een hoog kwaliteitsniveau. Voor ziekenhuis HAci geldt
het omgekeerde.
Veronderstel dat beide ziekenhuizen kwaliteitsmaximalisatie als doelstelling hebben.
Voor   ziekenhuis HACI betekent    dat dat zowel een capaciteitsuitbreiding    als    een
beperkte kwaliteitstoename noodzakelijk is. De investering in de toename van
kwaliteit wordt verondersteld verband te houden met een toenemende mate van
specialisatie die door beoogde schaalgrootte mogelijk wordt gemaakt. Ziekenhuis
HAci kan hiervoor investeringsruimte creeren door kostenreductie of
hoeveelheidreductie tot het punt waar de marginale kosten gelijk zijn aan het budget
(Bi). In het geval van een kostenreductie, waarbij verondersteld wordt dat deze niet
ten koste gaat van de kwaliteit op een dermate wijze dat de vraagrechte naar links zou
verschuiven, levert dit een investeringsruimte van (83-82)*qi Op· Echter een
hoeveelheidreductie zou in dit geval aanzienlijk meer opleveren, namelijk (*15)*83.
In figuur 2.13 kan een verdere hoeveelheidreductie in zeer beperkte mate plaatsvinden
omdat ziekenhuis HACi anders, gegeven de minimaal vereiste omvang (qo), in het
bestaan wordt bedreigd. Een hoeveelheidreductie verslechtert echter de
onderhandelingspositie van het ziekenhuis ten opzichte van de zorgverzekeraar, wat
negatieve gevolgen kan hebben voor het toekomstige budget en daarmee voor de
kwaliteit van zorg. Indien de investeringsruimte gerealiseerd door kostenreductie
onvoldoende blijkt om de gewenste doelstelling te realiseren, heeft ziekenhuis HACl
nog een derde mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden. Door het volumebeleid
van de Nederlandse overheid zullen de mogelijkheden tot een autonome
hoeveelheidsuitbreiding beperkt zo niet aanwezig zijn. Door een fusie kan voor
ziekenhuis HAC, de gewenste hoeveelheidsuitbreiding plaatsvinden, waardoor
kwaliteitsmaximalisatie kan worden gerealiseerd.
Ziekenhuis HAC2 bevindt zich in een andere uitgangspositie. In principe is ziekenhuis
HAa voldoende groot en zal het ziekenhuis moeten investeren in de kwaliteit. Het
ziekenhuis kan dat doen door kostenreductie -in de veronderstelling dat dit geen
consequenties heeft voor de kwaliteit-, waardoor in figuur 2.13 een investeringsruimte
van (Bt-po)*qi wordt gecreeerd. Ziekenhuis HAC2 moet evenwel de minimale
kwaliteitseisen (po) in het oog blijven houden. Ziekenhuis HAC2 kan echter ook de
hoeveelheid reduceren, waardoor ruimte (qi-q#)*B 1 ontstaat. Dit heeft evenwel
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consequenties voor de onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar. De
kwaliteitsverhoging zal een zekere aantrekkingskracht op patienten en verwijzers
hebben die er toe leidt dat additionele opnames, dagverplegingsdagen en/of
polikliniekbezoeken worden gerealiseerd. Bovendien kan een andere samenstelling
van de budgetparameters leiden tot een hogere omzet, zodat de kwaliteitstoename ook
uit de toename van de omzet kan worden gefinancierd.

Figuur 2.13 : Dynamisering van het gedrag van ziekenhuizen gericht op kwaliteits-,
hoeveelheids- en omzetmaximalisatie
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Indien de ziekenhuizen hoeveelheidsmaximalisatie tot doel stellen, geldt voor

ziekenhuis H Ci hetzelfde als hierboven is beschreven bij het realiseren van
kwaliteitsmaximalisatie. Kostenreductie mag in dit geval leiden tot kwaliteitsverlies
tot het niveau van 82, omdat het management een andere afweging maakt tussen de
hoeveelheid en kwaliteit. Ook in dit geval is de kans op een fusie aanwezig.
Ziekenhuis HAC2 zal zowel moeten investeren in capaciteitsuitbreiding als in
kwaliteitsverbetering. In dit geval lijkt het creeren van investeringsruimte door
hoeveelheidreductie een niet aangewezen strategie. Immers dit verslechtert de
onderhandelingspositie van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan echter besluiten in
aanvang de hoeveelheid te reduceren om vervolgens deze te investeren in
kwaliteitsoptimalisatie. Daarna kan het ziekenhuis door kostenreductie gelden
reset'veren voor budgetoverschrijdingen door een overschrijding van de
productieafspraken gericht op hoeveelheidsmaximalisatie. De investeringsruimte die
enkel door kostenreductie ontstaat zal gebruikt moeten worden voor zowel
kwaliteitsoptimalisatie als capaciteitsuitbreiding. Een laatste mogelijkheid is dat
ziekenhuis HAC2 hoeveelheidsmaximalisatie wil realiseren door een fusie met een
ander ziekenhuis. Ziekenhuis HAC2 doet er daarbij verstandig aan een partner te
zoeken met een relatief hoog kwaliteitsniveau teneinde een synergie-effect te creeren
met betrekking tot de kwaliteit. De noodzaak hiertoe hangt af van het verschil tussen
de geleverde kwaliteit door ziekenhuis H a en het gewenste kwaliteitsniveau
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corresponderend met de maximale capaciteit (B2). Echter het verschil tussen de
huidige capaciteit (qi) en de maximale capaciteit (q2) zal bepalend zijn voor een fusie.
Ziekenhuizen die omzetmaximalisatie tot doel hebben zullen in het kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximalisatiemodel noch streven naar een maximale kwaliteit noch naar
een maximale hoeveelheid, aangezien dit ten koste gaat van de omzet. In de
Nederlandse situatie wordt verondersteld dat de omzet van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen dicht bij de maximale omzet zal liggen.

2.7 Dynamische ontwikkelingen in de tijd

In de bovenbeschreven modellen is telkens gesproken over de strategieen die
ziekenhuizen hanteren om kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie te optimaliseren.
Kwaliteit en hoeveelheid zijn echter geen statische begrippen die onveranderd blijven
door de tijd heen. De transformatiecurve geeft de mogelijke keuzes tussen kwaliteit en
hoeveelheid weer. Dit roept de vraag op welk effect de ontwikkeling van de
hoeveelheid en kwaliteit heeft op de transformatiecurve. In de afgelopen jaren
vertalen medisch-technologische ontwikkelingen zich in nieuwe behandelingen voor
patienten voor wie anders geen behandeling voorhanden was. Dezelfde medisch-
technologische ontwikkelingen hebben effect op het aantal verpleegdagen.
Tegenwoordig vinden behandelingen, waarvoor eerder een opname noodzakelijk was,
in dagbehandeling, poliklinisch of zelfs extramuraal plaats. Het aantal verpleegdagen
is daarom de laatste decennia afgenomen. Deze ontwikkelingen suggereren dat het
maximale kwaliteitsniveau en de maximale hoeveelheid gedurende de jaren in meer of
mindere mate toeneemt respectievelijk afneemt.

Figuur  2.14:  De  ontwikkeling van  de maximale  kwaliteit  en  hoeveelheid  gedurende de
laatste decennia
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Figuur 2.14 illustreert de ontwikkeling van de maximale kwaliteit en hoeveelheid.
Verwacht wordt dat door een toename van de maximale kwaliteit de
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transformatiecurve zich in verticale richting beweegt. Hetzelfde geldt voor de
hoeveelheidsmaximalisatie, maar dan in horizontale richting. Zowel bij kwaliteits- als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen neemt het aantal verpleegdagen af.
Verwacht wordt dat dit in mindere mate het geval zal zijn bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Immers deze ziekenhuizen zullen
gegeven de afname van de verpleegdagen zich nog steeds op een maximale
hoeveelheid richten. Wel wordt verwacht dat deze ziekenhuizen meegroeien met de
gemiddelde groei van de kwaliteit.

2.8        Relevantie van de niet op winst gerichte modellen

2.8.1 Hoeveelheidsmaximalisatiemodel
Het is de vraag of het hoeveelheidsmaximalisatiemodel bij een gegeven kwaliteit in
de Nederlandse situatie aannemelijk is. Verondersteld wordt dat een groot
marktaandeel de onderhandelingskracht ten opzichte van de zorgverzekeraar vergroot.
Het investeren in een uitbreiding van de hoeveelheid is relevant, omdat daarmee een
precedent wordt geschapen en de druk op de zorgverzekeraar in de onderhandelingen
toeneemt. Een overschrijding van de afgesproken hoeveelheid is immers een betere
legitimatie voor hoeveelheidsuitbreiding dan een afname van de hoeveelheid dan wel
een productie overeenkomstig de afgesproken hoeveelheid. De eerder beschreven
mogelijkheden om de productie uit te breiden bij een gelijktijdige kostendaling liggen
niet altijd voor de hand en zijn in sommige gevallen ongewenst. Ten eerste kan, zoals
eerder is gesteld, een kostenreductie die nationaal plaatsvindt leiden tot het naar
beneden bijstellen van de bedragen voor de respectieve budgetparameters. Ten tweede
leidt een kostenreductie bij de inelastische vraag tot een geringe
hoeveelheidsuitbreiding, terwijl de omzet van het ziekenhuis aanzienlijk wordt
gereduceerd. Omzetmaximalisatie, zoals eerder is beschreven'o, kan in dit model
gegeven de inelasticiteit van de vraag derhalve niet worden toegepast. Het aantal
verpleegdagen stijgt weliswaar, maar de omzet per verpleegdag daalt door de afname
van het aantal opnames, dagverplegingsdagen en eerste polikliniekbezoeken. Voorts
mag kostenreductie niet ten koste gaan van de noodzakelijke middelen om aan de
minimale kwaliteitseisen te voldoen. De overheid zal, bij een gegeven
kwaliteitsniveau en een doelstelling gericht op kostenbeheersing, in dit model
gegeven de inelastische vraag, kiezen voor een maximale hoeveelheid en
beddenbezetting. Echter het is niet reeel te veronderstellen dat de Nederlandse
overheid daarbij niet de kwaliteit betrekt. Gegeven het feit dat in de Nederlandse
situatie minimale kwaliteitseisen worden gesteld, mag verondersteld worden dat een
differentiatie in kwaliteitsniveaus mogelijk is. Het feit dat het model uitgaat van een
gegeven kwaliteit levert in de Nederlandse situatie beperkingen op in de
toepassingsmogelijkheden. De tijdelijke hoeveelheidsreductie lijkt gezien de
doelstelling een weinig aannemelijke strategie om de hoeveelheidsuitbreiding te
financieren. Immers dit zou de onderhandelingen met de zorgverzekeraar over de
uitbreiding van het aantal te produceren verpleegdagen bemoeilijken. Het is om deze
redenen de vraag of in de Nederlandse situatie hoeveelheidsmaximalisatie bij een
gegeven kwaliteit een reele doelstelling is.

10
Zie Janssen e.a. (2003).
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2.8.2 Kwaliteitsmaximalisatiemodel
Het kwaliteitsmaximalisatiemodel is tot op zekere hoogte relevant voor de
Nederlandse situatie. In dit model wordt een aanzienlijke onlzetstijging gerealiseerd.
De stijging van de omzet is echter niet oneindig. Immers naarmate de klinische
bezetting terugloopt, ontstaan er relatief hoge locatiegebonden- en
beschikbaarheidkosten per verpleegdag. Hierdoor zal de externe druk om te fuseren of
te sluiten toenemen. Daarnaast moet het ziekenhuis een zekere omvang hebben, wil
het aan de door de wetgever gestelde kwaliteitseisen van een minimaal aantal FTE's
van de basisspecialismen kunnen voldoen. Echter het kwaliteitsmaximalisatiemodel
gaat uit van een gegeven hoeveelheid. De omzetstijging wordt in principe ook beperkt
door het macrobudget van de overheid. Desalniettemin wordt verondersteld dat de
omzetdaling als gevolg van een reductie van het aantal verpleegdagen (meer dan
evenredig) gecompenseerd kan worden door een toename van het aantal opnames,
dagverplegingsdagen en polikliniekbezoeken". Dit strookt   met het streven   naar
omzetmaximalisatie door ziekenhuizen bij een inelastische vraag (Janssen e.a., 2003).
Aangezien omzetstijging gepaard gaat met kwaliteitsverhoging waaraan prestige kan
worden ontleend, zou het kwaliteitsmaximalisatiemodel in de Nederlandse situatie
ook als een omzetmaximalisatiemodel bij een gegeven hoeveelheid kunnen worden
getypeerd.
De vraag bij het kwaliteitsmaximalisatiemodel of het realistisch is te denken dat de
kwaliteit kan worden verhoogd zonder dat dit additionele vraag creeert, moet
ontkennend worden beantwoord. Immers verondersteld mag worden dat extra
kwaliteit leidt tot een toenemende vraag. Hoewel in de afgelopen decennia het aantal
verpleegdagen is teruggelopen, heeft tegelijkertijd een schaalvergrotingsproces
plaatsgevonden. Hierdoor ontstonden meer grote ziekenhuizen. Met name bij top- en
academische ziekenhuizen kan worden geconstateerd dat deze ziekenhuizen in staat
waren het aantal opnames en verpleegdagen tenminste te handhaven.

2.8.3 Kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel
Feldstein (1993) stelt dat voor de toepassing van het kwaliteits-en hoeveelheids-
maximalisatiemodel aan twee belangrijke randvoorwaarden moet zijn voldaan. Ten
eerste moet ziekenhuiszorg verzekerd zijn. Ten tweede moet er sprake zijn van hoge
toetredingsbarritres. Aan beide voorwaarden is in de Nederlandse situatie voldaan
(Den Ha,og e.a., 2000). Daarnaast is het kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximalisatiemodel een relevant model om de Nederlandse situatie te
analyseren, omdat dit model tegemoet komt aan de nadelen van de eerder besproken
modellen. Een belangrijk verschil tussen de eerder behandelde modellen en dit model
is dat het kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel ervan uit gaat dat een
toename van de kwaliteit gepaard gaat met een toename van de hoeveelheid (vraag).
Tegelijkertijd is het mogelijk een keuze te maken tussen de gewenste hoeveetheid en
de gewenste kwaliteit. Hierbij wordt verwacht dat het ziekenhuis de keuze zal
ondersteunen door de allocatie van de middelen.
De gepresenteerde transformatiecurve verklaart waarom de kwaliteit en de daarmee
geassocieerde kosten in de Nederlandse situatie stijgen bij het toenemen van het
aantal verpleegdagen. Bepaaide behandelingen zijn voorbehouden aan ziekenhuizen
met een zekere schaalgrootte. Bovendien ontstaat pas vanaf een zekere schaalgrootte

"      Dit impliceert een andere samenstelling van het budget.
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de mogelijkheid tot een verdergaande medische (sub)specialisatie en de daarbij
behorende investeringen. Kwaliteitsmaximalisatie kan niet onbeperkt plaatsvinden,
omdat bepaalde medische -veelal topklinische- behandelingen gebonden zijn aan een
zekere schaalgrootte en een vergunningenstelsel. Kwaliteitsmaximalisatie wordt in dit
model afgemeten aan de kwalitatieve inputs, zoals het personeel, de medisch-
specialisten en de medische apparatuur. Verondersteld wordt dat door een
verdergaande medisch specialisatie de kosten per verpleegdag toenemen.
De Nederlandse overheid heeft een beleid gevoerd dat gericht was op
kostenbeheersing. Dit heeft zich vertaald in een plannings- en financieringsregime.
Hierbij was het doel het aantal bedden te reduceren. Dit beleid heeft consequenties
gehad voor de mogelijkheden waarop kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie kon
worden bereikt, wat onder andere tot fusies heeft geleid. Met name kleine en
middelgrote ziekenhuizen waren betrokken bij fusies. Daarnaast vond uittreding van
kleine algemene ziekenhuizen plaats. Dit suggereert dat de kwaliteitsnorm zoals deze
in termen van een minimumcapaciteit wordt gesteld, effect heeft gehad en dat
schaalvergroting een middel is om de continuYteit van het ziekenhuis te verzekeren.

2.9 Slotbeschouwing: toepassing van het kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximalisatiemodel

Het kwaliteits-en hoeveelheidsmaximalisatiemodel zal als model worden gebruikt
voor de analyse van het gedrag van Nederlandse ziekenhuizen. Zoals eerder is
aangegeven, is dit model met enkele aanpassingen toepasbaar op de Nederlandse
situatie. Het ziekenhuismanagement heeft in de Nederlandse situatie de keuze om de
kwaliteit of de hoeveelheid te maximeren dan wel de meest optimale combinatie van
kwaliteit en hoeveelheid te kiezen. Het ziekenhuismanagement zal bij de allocatie van
middelen rekening houden met de gewenste doelstelling. De middelen zullen aan die
zaken worden toegewezen waarvan het ziekenhuismanagement vindt dat het bijdraagt
aan de realisatie van de doelstelling,  in casu hoeveelheids- of kwaliteitsmaximalisatie.
Zo wordt verwacht dat hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen minder in
kwalitatieve inputs investeren dan kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. In het
hoofdstuk 'Ontwikkeling van de resultaten van ziekenhuizen' zal worden getoetst in
hoeverre hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen onderscheidend
gedrag vertonen. Daarnaast zal worden onderzocht of hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen verschillen van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen in het resultaat
dat ze nastreven. In het hoofdstuk 'Ontwikkeling van gedrag van ziekenhuizen' wordt
het verschil in gedrag tussen kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen onderzocht. Daarbij wordt verwacht dat kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen zich van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen onderscheiden in
de variabelen die de kwaliteit typeren en vice versa. Tot slot wordt in het hoofdstuk
'Effect van marktstructuur en gedrag op het resultaat' onderzocht welke structuur en
gedragsvariabelen een significant effect hebben op de kwaliteits- respectievelijk
hoeveelheidsmaximalisatie. In dit hoofdstuk wordt het kwaliteits- en hoeveelheids-
maximalisatiemodel als analytisch model gebruikt bij de beantwoording van de vraag
welke gedragsvariabelen het resultaat van het ziekenhuis bepalen.
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HOOFDSTUK 3: DATA- EN MODELSPECIFICATIE

3.1 Inleiding

De in hoofdstuk 1 genoemde vraagstelling en analytisch kader en de in hoofdstuk 2
gepresenteerde gedragsmodellen zullen in dit hoofdstuk verder worden
geoperationaliseerd. Daartoe zullen de methodische aspecten van het empirische
gedeelte worden behandeld. Allereerst zal in paragraaf 3.2. een beschrijving worden
gegeven van de data. Vervolgens zal de betrouwbaarheid van de data (paragraaf 3.3.),
de representativiteit van de onderzoekspopulatie (paragraaf 3.4.) en het meemiveau
waarop de data zijn gemeten (paragraaf 3.5.), worden besproken. Daarna wordt in
paragraaf    3.6. de onderzoeksmethodiek     en de modelopbouw en -specificatie
toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het onderzoek naar de
marktstructuur en de effecten van de structuur en het gedrag op het resultaat van
ziekenhuizen. Het onderzoek naar de marktstructuur strekt zich uit van  1978  tot en
met 2001. Het effect van de marlastructuur en het gedrag op het resultaat van
ziekenhuizen worden gemeten  over de jaren  1991  tot  en  met 1999. Bovendien wordt
in deze paragraaf de afhankelijke variabelen besproken. Vervolgens wordt in
paragrafen 3.7. en 3.8. ingegaan op de operationalisatie van de onafhankelijke
variabelen alsmede op de relaties tussen deze variabelen en de afhankelijke
variabelen. Tenslotte wordt in paragraaf 3.9. stilgestaan bij de gebruikte
analysetechnieken.

3.2       De data

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Enqutte Jaarcijfers Ziekenhuizen
(EJZ), Enquete Personeelssterkte Statistiek (EPS), Enquete Financiele Statistiek
(EFS), Enqu6te Jaarrekening Ziekenhuizen, Landelijke Medische Registratie (LMR)
en   de Enqude artikel    18    WZV    (tot    1996) en Enqu6te Bijzondere Medische
Verrichtingen (EBMV) (vanaf  1997). Deze enquetes worden door Prismant  dan  wel
door haar rechtsvoorgangers'2 NZi en SIG jaarlijks uitgevraagd bij de ziekenhuizen.
Voor het gebruik van deze enqu6tes is toestemming gekregen van de houders van de
enquttes, respectievelijk de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)13, de
individuele ziekenhuizen 14 en het Ministerie van VWS'5.
De enqu8tes worden in principe jaarlijks gehouden onder alle algemene ziekenhuizen
in Nederland. De EBMV wordt alleen gehouden onder die ziekenhuizen die ingevolge
art. 18 WZV en de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV)
toestemming hebben om topklinische zorg te leveren. In dit onderzoek is gebruik
gemaakt  van de enqu6tes  van  1991  tot en  met  1999, met uitzondering van  de  EBMV

12 Daar waar in het vervolg gesproken wordt van Prismant worden tevens de rechtsvoorgangers
bedoeld.

13 De   NVZ is houder van Enqu6te Jaarcij fers Ziekenhuizen (EJZ), Enqu6te Personeelssterkte
Statistiek (EPS), Enqu6te Financiele Statistiek (EFS), Enquae Jaarrekening Ziekenhuizen en de
Landelijke Medische Registratie (LMR).

14 De individuele ziekenhuizen zijn houder van LMR.
15 Het Ministerie van VWS is houder van de EBMV.
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waarvan  in   1999 geen enqutte is gehouden  en  de LMR waarvan de noodzakelijke
gegevens vanaf 1993 beschikbaar waren.   Uit deze enqu6tes   is een selectie gemaakt
van gegevens die voor het onderzoek naar gedrag en resultaten van het ziekenhuis

noodzakelijk waren. De gegevens uit genoemde enqu6tes worden door Prismant

gebruikt voor diverse openbare jaarstatistieken. De jaarstatistiek 'Instellingen van
intramurale gezondheidszorg' van Prismant en de daaraan ten grondslag liggende
documentatie16, zijn gebruikt voor het onderzoek naar ontwikkeling van de
marlastructuur. Het moment van fusie is bepaald op basis van de lijsten die ten
grondslag lagen aan de bovengenoemde jaarstatistiek.

3.3       Betrouwbaarheid van de data

De eerder genoemde enqu8tes bestaan uit een aantal vragenlijsten waarop jaarlijks
gegevens worden ingevuld. Deze vragen zijn gecodeerd. Teneinde de uniformiteit in
de beantwoording van de vragen tussen de ziekenhuizen te waarborgen, is voor elk
ziekenhuis een uitgebreide beschrijving beschikbaar gesteld, waarin per code wordt
aangegeven welke gegevens moeten worden ingevuld (NZi, 1994). Dit geldt in het
bijzonder voor de financiele data en de jaarrekening.
De verkregen gegevens vanuit de enqu6tes zijn door Prismant getoetst op
homogeniteit. Daar waar Prismant heeft geoordeeld dat de gegevens niet homogeen
zijn, zijn de cijfers van het betreffende ziekenhuis als niet betrouwbaar beschouwd en

zijn ze uit de analyse verwijderd. Aangezien de studie zich uitstrekt over een langere
periode zijn de jaarlijkse enqubes getoetst op de consistentie in de vraagstelling en
coderingen gedurende deze jaren. Geconstateerd is dat vanaf 1995 een aantal codes

qua inhoud is gewijzigd ten opzichte van de jaren daarvoor. Voor het merendeel bleek
dat  vanaf  1995 voor dezelfde inhoud een andere codering was gebruikt  dan  wel
bestond uit een samenstelling van meerdere codes van voor 1995. In dat geval zijn de
verschillende codes met dezelfde inhoud van  voor  1995 en vanaf 1995 met elkaar

vergeleken. Een aantal codes    van    voor    1995    is bij elkaar opgeteld    om    de
vergelijkbaarheid met de code vanaf 1995 mogelijk te maken. In een aantal gevallen
bleek de inhoud  van de codes vanaf  1995 uit minder subcodes te bestaan  dan  voor
1995. Om de vergelijkbaarheid mogelijk te maken zijn de subcodes van voor 1995 die
niet meer werden uitgevraagd na 1994 verwijderd uit de code van voor  1995.
De operationalisatie van de financiele variabelen is zoveel mogelijk gebaseerd op de
EFS. Echter in de EFS werd een aantal codes pas vanaf 1992 geregistreerd. De
variabelen die deze codes vertegenwoordigden werden echter wel uitgevraagd in de
Enqutte Jaarrekening Ziekenhuizen.  Voor de jaren  1991  en  1990 zijn de gegevens uit
de Enqutte Jaarrekening Ziekenhuizen als uitgangspunt genomen. Om inzicht te
krijgen in de betrouwbaarheid van deze cijfers zijn de codes van de respectieve
enquetes     na     1991 met elkaar vergeleken. Daaruit kwamen geen substantiele
verschillen naar voren, zodat er geen belemmering was om voor de jaren 1991 en
1990 de codes uit de Enqutte Jaarrekening Ziekenhuizen te gebruiken.

16 De aan de publicaties van Prismant ten grondslag liggende documenten zijn van belang voor feiten
die tijdens de publicatie nog niet bekend waren. zoals de erkenningsbeschikking van het

gefuseerde ziekenhuis. In deze documenten zijn de eventuele mutaties genoteerd die zich
voordeden na de publicaties.
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Tot slot dient voor wat betreft de betrouwbaarheid te worden stilgestaan bij de
effecten van fusies. Gebleken is dat de consolidatie van gegevens bij
fusieziekenhuizen per enqube verschilt. Voor met name de Enqutte Jaarrekening
Ziekenhuizen en de EFS geldt dat de gegevens in het boekjaar waarin de fusie heeft
plaatsgevonden veelal niet geconsolideerd zijn weergegeven. Dat is op zich niet
verwonderlijk, omdat de meeste ziekenhuizen per 1 januari enig jaar zijn gefuseerd en
de Enqutte Jaarrekening Ziekenhuizen en de EFS jaar t in jaar t+1 wordt ingevuld en
gebaseerd zijn op cijfers die ten grondslag liggen aan de jaarrekening jaar t. Echter
voor de overige enqudtes worden de gegevens in het jaar voorafgaand aan de fusie
veelal geconsolideerd weergegeven. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn de
niet geconsolideerde data handmatig geconsolideerd.

3.4 Representativiteit van de onderzoekspopulatie

In tabel 3.1 wordt de respons van de respectieve enqu6tes weergegeven. Daar waar
recentelijk gefuseerde ziekenhuizen in het jaar daarvoor geconsolideerde gegevens in
de enquhes hebben weergegeven, zijn deze als 66n ziekenhuis beschouwd. Dat
impliceert dat de n, zoals in tabel 3.1 en 3.2 is weergegeven, kan afwijken van het
werkelijk aantal ziekenhuizen. De n in tabel 3.1 en 3.2 beschouwt de oorspronkelijke
ziekenhuizen als 66n ziekenhuis in het jaar voorafgaand aan de fusie, indien de
gegevens van de betreffende ziekenhuizen geconsolideerd zijn weergegeven. De
EMBV is alleen gericht op ziekenhuizen met topklinische zorg. Het
responspercentage is dus gebaseerd op die ziekenhuizen die toestemming hebben voor
het uitvoeren van topklinische behandelingen. Uit tabel 3.1 blijkt dat de respons zeer
hoog is en dat er in een aantal gevallen zelfs sprake is van informatie over de gehele
populatie algemene ziekenhuizen. De relatief lage respons van de LMR heeft te
maken met het feit dat ziekenhuizen expliciet toestemming moesten geven voor het
gebruik van de data.

Tabel  3.1:  Overzicht van  respons  van de  gebruikte  enqu2tes

Jaar EJZ EFS Jaarrekening EPS LMR EMBV"

1999 (n=100) 100% 99% 96% 92% 91%                       -

1998 (n=102) 100% 98% 93% 96% 92% 87% (n=38)

1997 (n=105) 100% 98% 95% 99% 91% 95% (n=39)

1996 (n=106) 100% 100% 96% 100% 91% 97% (n=41)

1995 (n=110) 100% 99% 97% 98% 91% 98% (n=41)

1994 (n=111) 100% 99% 95% 99% 91% 95% (n=41)

1993 (n=113) 100% 98% 99%
99%                          -                   98% (n=41)

1992 (n=113) 100% 98% 99% 99%                -            90% (n=41)

1991 (n=115) 100% 95% 97% 98%                -            90% (n=40)

Gemiddeld 100% 98% 97% 98% 91% 94%

17 De respons betreft de aard, het aantal behandelingen en de kosten daarvan. Voor de aanwezigheid
van al dan geen topklinische zorg  is de respons  100%.
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Van de non-respons-ziekenhuizen is een aantal gegevens bekend. Dit betreft de
grootte van het ziekenhuis, het aantal opnamen, verpleegdagen, dagverplegingsdagen
(M-10 behandelingen) en ontslagen patienten. Aangezien deze variabelen
samenhangen met de grootte en daarmee met de kwalificatie top-, centrum-, en
basisziekenhuis, is onderzocht in hoeverre de non-respons te maken heeft met de
grootte   van het ziekenhuis. In tabel 3.2 wordt de verdeling   over top-, centrum   en
basisziekenhuizen weergegeven, waarbij de onderverdeling in de EJZ de
onderverdeling is op basis van de totale populatie. Daaruit kan worden geconcludeerd
dat de verdeling van de ziekenhuizen die onderwerp van studie zijn geweest niet
noemenswaardig afwijkt van de totale populatie ziekenhuizen.
Samengevat kan worden gesteld dat gegeven de responspercentages er nauwelijks
sprake is van een steekproef, maar dat praktisch de gehele populatie is
vertegenwoordigd in de enquEtes. Er is dus geen directe aanleiding om de enquttes
niet als een betrouwbare afspiegeling van de populatie te zien.

Tabel 3.2:Representativiteit enquZtes op basis van de grootte van ziekenhuizen

Jaar EJZ EFS Jaarrekening EPS LMR

1999 (n=100)
Topziekenhuis (n=37): 37,0% 37,4% 38,5% 38,0% 35,8%
Centrumziekenhuis (n=48): 48,0% 47,5% 47,9% 45,7% 51,6%
Basisziekenhuis (n=15): 15,0% 15,2% 13,5% 16,3% 12,6%

1998 (n=102)
Topziekenhuis (n=37) 36,3% 37,0% 35,1% 36,7% 37,2%
Centrumziekenhuis (n=51) 50,0% 50,0% 51,5% 49,0% 50,0%
Basisziekenhuis (n=14) 13.7% 13,0% 13,4% 14.3% 12,8%

1997(n=105)
Topziekenhuis (n=37) 35,2% 35,9% 36,7% 35,6% 37,5%
Centrumziekenhuis (n=54) 51,4% 50,5% 53,1% 51,0% 51,0%
Basisziekenhuis (n=14) 13,3% 13,6% 10,2% 13,5% 11,5%

1996 (n=106)
Topziekenhuis (n=36) 34,0% 34,0% 35,0% 34,0% 36,5%
Centrumziekenhuis (n=54) 50,9% 50,9% 51.5% 50,9% 51.0%
Basisziekenhuis (n=16) 15.1% 15,1% 13,6% 15,1% 12,5%

1995 (n=110)
Topziekenhuis (n=38) 34,5% 34,9% 34,6% 35,2% 37,0%
Centrumziekenhuis (n=54) 49,1 % 49,5% 49,5% 49,1% 48,0%
Basisziekenhuis (n=18) 16,4% 15,6% 15,9% 15,7% 15,0%

1994(n=111)
Topziekenhuis (n=38) 34,2% 34,5% 34,2% 34,5% 36,6%
Centrumziekenhuis (n=54) 48,6% 49,1% 50,0% 48,2% 46,5%
Basisziekenhuis (n=19) 17,1% 16,4% 15,7% 17,3% 16,8%

1993 (n=113)
Topziekenhuis (n=39) 34,8% 35,5% 35,5% 35,1%
Centrumziekenhuis (n=53) 47,3% 47,3% 48,2% 47.7%
Basisziekenhuis (n=21) 17,9% 17,3% 16,4% 17,1%

1992 (0113)
Topziekenhuis (n=39) 34,5% 35,1% 34.5% 34,2%

Centrumziekenhuis (n=54) 47,8% 48,6% 49,1% 48,6%
Basisziekenhuis (n=20) 17,7% 16,2% 16,4% 17,1%

1991 (n=115)
Topziekenhuis (n=41) 35,7% 36,7% 36,3% 36,3%
Centrumziekenhuis (n=51) 44,3% 45,0% 45,1% 44,2%
Basisziekenhuis (n=23) 20,0% 18,3% 18,6% 19,5%

41



3.5 Meetniveau

Voor de marktstructuur van de Nederlandse markt voor ziekenhuisdiensten wordt
aangesloten bij de huidige indeling van gezondheidsregio's (n=27). Aangezien de
totale ziekenhuiszorg als uitgangspunt wordt genomen, kunnen deze regio's als
afgebakende regionale markten worden beschouwd (Schut, 1995)1: In deze regio's
zijn in het algemeen meerdere en verschillende categorieen ziekenhuizen gevestigd.Daar waar zich in een regio naast algemene ook academische en categorale
ziekenhuizen bevonden, zijn deze ziekenhuizen meegenomen in de structuuranalyse.
Deze ziekenhuizen bieden immers ook (een deel van) de zorg die algemene
ziekenhuizen bieden. De gedragscomponent zal beschouwd worden als het gedrag van
een ziekenhuis voortvloeiend uit besluitvorming van het management over de
strategische positionering van het ziekenhuis. Hierbij ligt veelal de nadruk op keuzes
die tot uitdrukking komen in de allocatie van middelen. De resultaatsvariabelen
betreffen de uiteindelijke resultaten die het ziekenhuis realiseert. Teneinde een goede
vergelijking tussen ziekenhuizen te kunnen maken, zijn een aantal absolute gedrags-
en resultaatsvariabelen relatief gemaakt. De gedragscomponent wordt op
ziekenhuisniveau gemeten. Hetzelfde geldt voor de resultaatsvariabelen. De
structuurvariabelen worden op het niveau van de gezondheidsregio gemeten en zijn
voor alle ingezeten ziekenhuizen in de betreffende regio hetzelfde.

3.6        Modelopbouw en -specificatie

Het SGR-model zoals in figuur 3.1 wordt gepresenteerd, zal als analysekader dienen
voor dit onderzoek. Deze studie valt uiteen in twee delen. Het eerste deel zal een
beschrijving geven van de ontwikkeling van de marktstructuur vanaf 1978 tot en met
2001': Dit decl van het onderzoek is te typeren als beschrijvend onderzoek. De
nadruk ligt daarbij op een beschrijving van de waargenomen ontwikkeling. In het
betreffende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de indicatoren die zijn gebruikt
om de ontwikkelingen in de marktstructuur te beschrijven. Het tweede deel betreft de
studie naar het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene ziekenhuizen
op het resultaat van algemene ziekenhuizen. Dit deel van het onderzoek is te typeren
als een toetsend onderzoek. Op basis van hypothesen worden de verwachte effecten
op het resultaat getoetst. Tot slot zal in deze studie worden ingegaan op de verschillen
in structuur-, gedrags- en resultaatsvariabelen tussen de respectieve soorten algemene
ziekenhuizen, te weten top-, centrum- en basisziekenhuizen.
Het onderzoeksterrein is afgebakend op de volgende punten:
1.  Periode: voor het onderzoek naar het effect van de marktstructuur en het gedrag

op het resultaat van algemene ziekenhuizen alsmede naar de verschillen tussen
top-, centrum en basisziekenhuizen, is de periode 1991 tot en met 1999 gekozen.
Deze periode is gekozen om:

1H In het hoofdstuk 'De ontwikkeling van de marktstructuur' zal nader worden ingegaan op de
relevante markt.

19 Voor de beschrijving van de aantallen ziekenhuizen en erkende bedden is het jaar 2002 gehanteerd.
Voor 2002 waren de productiegegevens nog niet bekend, maar wel het aantal ziekenhuizen en
erkende bedden per 1 januari.
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•  vergelijkbaarheid en homogeniteit tussen de jaren te bewerkstelligen. De
enquttes   van   v66r 1991 verschillen sterk   van   die   van   na    1991,    wat   een
ongewenst effect zou hebben op de resultaten.

• het effect van de wijzigingen in het financieringsstelsel als belangrijke
beinvloedende variabele op het gedrag en het resultaat, uit te sluiten (Vos,
1990). Gedurende de genoemde periode hebben geen fundamentele
wijzigingen plaatsgevonden in de budgetteringssystematiek.

2. Aard van het ziekenhuis: het onderzoeksterrein is beperkt tot algemene
ziekenhuizen. Feldstein (1993) stelt dat de wijze waarop ziekenhuizen werden
gefinancierd de belangrijkste bernvloedende variabele was voor het gedrag en de
performance van ziekenhuizen in de VS. Feldstein benadrukt daarmee impliciet
het belang van een homogene groep voor de bestudering van het gedrag van
ziekenhuizen. Gegeven het feit dat academische, algemene en categorale
ziekenhuizen op een andere wijze worden gefinancierd en algemene ziekenhuizen
het grootst in aantal zijn, is het onderzoek beperkt tot algemene ziekenhuizen.

3.     Overheidsbeleid: het onderzoek is primair gericht    op de relatie tussen    de
marktstructuur, gedrag en resultaat (zie figuur 3.1). De vraagstelling impliceert dat
het effect van het overheidsbeleid op de structuur, gedrag en het resultaat geen
onderdeel uitmaakt van deze studie.

Figuur 3.1. Geoperationaliseerd SGR-model op basis van het model van Sheperd
( 1997)
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A                                            A
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Resultaativartabelen  1 2 ,            1                 1   Resultastsvarlabelen

- Kwallteit - Kwaliteit
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Voor de bestudering van gedrag en doelstellingen (resultaten) van ziekenhuizen
bestaan verschillende modellen. In organistische modellen wordt uitgegaan van het
ziekenhuis als dan besluitvormende entiteit. Ruilmodellen benadrukken het gedrag
van onderscheidende (groepen) individuen binnen een ziekenhuisorganisatie. In deze
stu(lie wordt verondersteld dat het ziekenhuis op basis van gemeenschappelijke
besluitvorming acteert en als Jdn entiteit naar buiten treedt, mede als gevolg van de
toename van medisch gerntegreerd management (Scholten e.a., 2000). Daarbij zullen
de variabelen die een zeker gedrag typeren worden geanalyseerd en getoetst op het
effect daarvan op het resultaat. Met andere woorden het organistische model vormt
het uitgangspunt voor deze studie.
Ziekenhuizen in Nederland zijn non-profitorganisaties. Het gedrag van non-
profitorganisaties is te ontleden naar keuzen op een aantal dimensies, namelijk de
omvang van de dienstverlening, de kwaliteit van de dienstverlening, de
marktbewerking en de positionering in de sector (Joldersma e.a., 2000). Feldstein,
(1993) geeft een overzicht van de meest belangrijke gedragsmodellen van
ziekenhuizen. Deze modellen wijken echter af van de Nederlandse situatie. De
gedragsmodellen zijn in hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van
ziekenhuizen toegepast op de Nederlandse situatie' uitgebreid besproken en aangepast
aan de Nederlandse situatie. Volgens deze gedragsmodellen kan het
ziekenhuismanagement kiezen uit hoeveelheidsmaximalisatie, kwaliteitsmaximalisatie
en omzetmaximalisatie afhankelijk van de nutsfunctie van het betreffend
management. De wijze waarop de middelen worden ingezet, hangt af van de keuze die
het ziekenhuismanagement met betrekking tot de doelstellingen maakt. Deze
modellen kunnen worden onderscheiden in zogenaamde statische modellen en
dynamische modellen. In tegenstelling tot de statische modellen richten de
dynamische modellen zich op de ontwikkeling van de respectieve
resultaatsvariabelen. De statische modellen concentreren zich op de verklarende
kenmerken van een zeker resultaat. Dynamische modellen benadrukken veeleer de
gerealiseerde beweging om te komen tot een zeker resultaat.

De modellen waarmee het effect van de marktstructuur en het -gedrag op het resultaat
wordt gemeten, worden in de paragrafen 3.6.1. en 3.6.2. geoperationaliseerd. De
operationalisatie van de onafhankelijke variabelen en de verwachte richting van het
effect   op de afhankelijke variabelen, wordt in paragraaf 3.7. uitgebreid beschreven.
De afhankelijke en onafhankelijke variabelen worden, zoals deze in de paragrafen
3.6.1. en 3.6.2., weergegeven door letters en symbolen. De betekenis van deze letters
en symbolen wordt in het onderstaande kader uiteengezet.

Afhankelijke variabelen
10)           =Kwaliteit-'li·            .&4.1           0           A,              111'i,11           •.          p.1 1.,            . r ·            2:
H           = Hoeveelheid uitgedA,kt in 6eddenbezettingspercentage

1.1.          = :Teve'lheld uitgedrukt in de groel van het marktaandeelten opzichte van jaar
01'      = Omzet
Gk        = Groei van de kwaliteit
Gh         = Groei van de hoeveelheid
Gd         = Groei van de omzet
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Onafhankelljke variabelen
a           = Groei van de klinische adherentie
b         = Beddenbezettingspercentage
d            = De verhouding dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames als maat voor

de zwaarte van de doelgroep
e             = Aantal verrichtingen per patianteneenheid als maat voor efficiency
f         = FluTditeit op basis van verpleegdagen. De fluTditeit geeft de  mate  van

verandering weer in de mari(taandelen gedurende een zekere periode en is te
gebruiken als maat voor rivaliteit binnen een bedrijfstak

fu        = Fusie
 1«,h = Fusie in jaar t.1 ,                          I
g  -      = Grootte uitgedrukt in het aantal erkende bedden
41         = Beddenbezettingsresultaat in jaar t-1
i = Mate van Innovatie uitgedrukt in de medisch-specialistendichtheid
k           = Kwaliteitskenmerken uitgedrukt in handen aan het bed
kA          = Kwalitatieve resultaten in jaar t-1
mi   .         = Het marktaandeel op basis van v«pleegdagen'Tti. 7
0&1          = Omzet in jaar t-1
44 = De Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) in jaar t-1

3.6.1 Statische modellen

Model 1: Kwaliteitsmaximalisatie
Kwaliteitsmaximalisatie verwijst naar het realiseren van de maximale kwaliteit van de
behandeling en zorgverlening. Kwaliteitsmaximalisatie zal worden weergegeven als
de kosten per patienteneenheid. Het aantal patienteneenheden wordt verkregen door de
gewogen optelling van het aantal opnames, verpleegdagen, eerste polikliniekbezoeken
en M-10 dagen. Hierdoor wordt zowel de klinische en niet-klinische productie als de
zwaarte van het specialisme meegewogen. Aan het eind van deze paragraaf wordt de
berekening van het aantal patienteneenheden bij een fictief ziekenhuis geillustreerd. In
de literatuur (o.a. Dranove e.a., 2000) wordt kwaliteit in het algemeen op een indirecte
wijze gemeten. De reden hiervoor is dat er geen adequate data zijn voor kwaliteit. De
kosten zijn een goede indicator voor kwaliteit, waarbij verondersteld wordt dat kosten
samenhangen met het kwaliteitsniveau (Dranove, 1994; Schut, 19992; Feldstein,
1993). Ook in de Nederlandse situatie wordt een relatie gelegd tussen de financiele
situatie van een ziekenhuis en het kwaliteitsniveau (Staatstoezicht op de
Volksgezondheid, 2002). Aangezien de kosten per patienteneenheid ook veroorzaakt
kunnen worden door inefficient gedrag is in het model een onafhankelijke variabele
opgenomen die de efficiency weergeeft. Het kwaliteitsmaximalisatiemodel wordt in
algemene vorm als volgt weergegeven:

(model 1) K=f,(mi. f. g. i. k .b. e. d. rt.1.144)

De onafhankelijke variabelen die in de vergelijking ziln opgenomen, betreffen het
marktaandeel op basis van verpleegdagen (mi), flurditeit 0 op basis van verpleegdagen

20 De flurditeit geeft de mate van verandering weer in de marktaandelen gedurende een zekere
periode en is te gebruiken als maat voor rivaliteit binnen een bedrijfstak.
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(f), grootte (g), mate van innovatie uitgedrula in de medisch-specialistendichtheid (i),
kwaliteitskenmerken uitgedrukt in handen aan het bed (k ), bezettingspercentage (b),
aantal verrichtingen per patienten eenheid als maat voor efficiency (e), de verhouding
dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames als maat voor de zwaarte van de
doelgroep    (d), de reserve aanvaardbare kosten    (RAK)    in    jaar    t-1     (rt.i)    en    de
kwalitatieve resultaten in jaar t-1  (k,-1)·

Model 2: Hoeveelheidsmaximalisatie
In de literatuur (Schut, 19992) wordt hoeveelheid frequent geoperationaliseerd als het
aantal verpleegdagen dat een ziekenhuis heeft gerealiseerd. Echter deze wijze van
operationalisatie heeft een sterke relatie met de omvang van het ziekenhuis. Daarom
wordt in deze studie uitgegaan van een hoeveelheid, gegeven de omvang van het
ziekenhuis.
Hoeveelheidsmaximalisatie zal op twee manieren worden geoperationaliseerd. Het
ziekenhuis kan hoeveelheidsmaximalisatie nastreven gegeven de grootte van het
ziekenhuis. Dit wordt geoperationaliseerd door de bezettingsgraad (model 2). Het
ziekenhuis kan echter ook hoeveelheid nastreven, waarbij de focus eerder op de
grootte van het ziekenhuis ligt, waardoor de groei van het marktaandeel (denk aan
fusies) als resultaatsvariabele kan worden gehanteerd (model 2a). Het nadeel van deze
operationalisatie is dat dit geen betrekking heeft op de niet-klinische zorg en
dagverpleging. Echter legitimatie voor deze keuze kan gevonden worden in het feit
dat de klinische productie van ziekenhuizen en met name de ontwikkeling van het
aantal verpleegdagen een meer belangrijke rol speelt bij de groei van het
marktaandeel dan dagverplegingsdagen of polikliniekbezoeken (Den Hartog e.a.,
2000). De modellen 'hoeveelheidsmaximalisatie' worden in algemene zin als volgt
weergegeven:

(model 2) H42(mt, f, g, i, 4, a, e, d, rM, 41)

De onafhankelijke variabelen die in de functie zijn opgenomen betreffen het
marktaandeel op basis van verpleegdagen (mi), fluTditeit op basis van verpleegdagen
(f), grootte (g), mate van innovatie uitgedrukt in de medisch-specialistendichtheid (i),
kwaliteitskenmerken uitgedrukt in handen aan het bed (k ), groei van de adherente
bevolking (a), aantal verrichtingen per patienten eenheid als maat voor efficiency (e),
de verhouding dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames als maat voor de
zwaarte van de doelgroep (d), de reserve aanvaardbare kosten (RAK) in jaar t-1 (rt.t)
en de hoeveelheid in jaar t-1  (ht.1)·
In model 2a zijn dezelfde onafhankelijke variabelen opgenomen als in model 2 met
uitzondering van het marktaandeel en de hoeveelheid in jaar t-1. Daarvoor in de plaats
is fusie (fu) als ziekenhuiskenmerk opgenomen.

(model 2a) H.=6.(f, g. i. 4. a. e. d. 41. flo
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Model 3: Omzetmaximalisatie
Omzetmaximalisatie wordt geoperationaliseerd door het WTG-budget per
patienteneenheid. De keuze voor het WTG-budget is ingegeven door het feit dat
andere opbrengsten WTG-budgetcorrecties van jaren daarvoor en opbrengsten door
derden betreffen (Janssen e.a., 2003). Voorzover in de onafhankelijke variabelen
kosten voor diensten aan derden zijn verdisconteerd, zijn deze in mindering gebracht
op de onafhankelijke variabelen. Het model omzetmaximalisatie (0) wordt als volgt
weergegeven:

(model 3) 04,(mi, f, e. 1,1,. d. 41. r.„ fu)

De onafhankelijke variabelen die in het model omzetmaximalisatie zijn opgenomen,
betreffen het marktaandeel op basis van verpleegdagen (mi), flurditeit op basis van
verpleegdagen (f), grootte (g), mate van innovatie uitgedrukt in de medisch-
specialistendichtheid (i), kwaliteitskenmerken uitgedrukt in handen aan het bed (k ),
de verhouding dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames als maat voor de
zwaarte van de doelgroep (d), de omzet in het verleden (ot-1 ), de reserve aanvaardbare
kosten (RAK) in jaar t-1 (rt.,) en fusie (fu).

3.6.2 Dynamische modellen: resultaat op basis van groeivariabelen
De bovengenoemde modellen zijn te typeren als de statische modellen. Deze
modellen zullen worden uitgebreid met nog een drietal dynamische modellen die de
groei van de resultaatsvariabelen van model 1 tot en met 3 weergeven. De groei wordt
geoperationaliseerd door de procentuele jaarlijkse groei te nemen, namelijk de delta
jaar t en jaar t-1 gedeeld door de waarde jaar t-1. De modellen kunnen als volgt
worden weergeven:

Grf(m, f. g, i. kw, b. e. d. rt.1)
(model 4,3,6)            ·  G„45(mi. f, el. kh. a. e, d. 41)

Go=fe(rni. f. g. i. 4. d. rt.1,41)

waarbij Gk, G , Go staan voor respectievelijk groei van de kwaliteit, groei van de
hoeveelheid en de groei van de omzet. De onafhankelijke variabelen zijn dezelfde als
in de statische modellen. Alleen de resultaten uit het verleden zijn niet in de
respectieve model opgenomen en de onafhankelijke variabele fusie in het model Go is
vervangen door de variabele fusie in het verleden.
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Fictief voorbeeld berekening aantal patianteneenheden

Het aantal patienteneenheden wordt verkregen door de gewogen optelling van het
aantal gewogen opnames, verpleegdagen, gewogen eerste polikliniekbezoeken en M-10
dagen. Het gewogen aantal opnames komt tot stand door per specialisme de
wegingsfactor van de betreffende specialisteneenheid te vermenigvuldigen met de
wegingsfactor voor opnames en vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal
opnames dat wordt toegeschreven aan het betreffende specialisme. Het gewogen aantal
polikliniekbezoeken komt op dezelfde manier tot stand maar wordt vermenigvuldigd met
de wegingsfactor poliklinieken. Het aantal dagverplegingsdagen en verpleegdagen wordt
respectievelijk vermenigvuldigd met de wegingsfactoren dagverplegingsdagen en
verpleegdagen.
Allereerst een korte toelichting op de genoemde wegingsfactoren. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen de wegingsfactoren van opnames,
polikliniekbezoeken, dagverplegingsdagen en verpleegdagen en de wegingsfactoren van
de betreffende specialismen. De wegingsfactoren van de productieparameters zijn
gerelateerd aan het jaarlijks vastgestelde CTG-tarief van de functionele budgettering,
zoals neergelegd in de Beleidsregels tfunctiegerichte budgettering algemene
ziekenhuizen. De verhouding  tussen de bedragen (materieel en personeel)  van  de
respectleve productieparameters bepalen de wegingsfactor waarbij het bedrag per
opname op 10 wordt gesteld.

Voorbeeld van de berekening van de wegingsfactor van productieparameters:
Productieparameters Personeet Materleel Totaal Wegingsfactor

, Opnames          .,  %3% I i € 337A3 €459,20 € 796,63 ,10,00
Dagverplegingsdagen €176,24 € 98,31 € 274,55

 3,451' Pollkliniekbezoeken € 62,79 € 35,80 €11 98,59 -1.24
Verpleegdagen €,31,32 € 7,53 € 38,85 0,49

De wegingsfactoren van de specialismen zijn eveneens afgeleid van de Beleidsregels
functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen. Deze wegingsfactoren  zijn  per
specialisme weergegeven in de genoemde beleidsregels en bepalen het totaal van  

1 gewogen     sp ialisteneenhedeb:    Bij de wegingsfactoren per specialisme wordt
ondersche,d 'gemaakt tussen opnames en eerste polikliniekbezoeken. Bij
dagverplegingsdagen en verpleegdagen worden geen wegingsfactoren per specialisme
toegepast Deze wegingsfactoren per specialisme vormen de basis van de tariefldasse
op basis waarvan de productieparameters gehonoreerd worden.

Fictief voorbeeld van de berek-Aliig van het aantal patianteneenheden:
Zlekenhuts A , Chirurgle Orthopedle Demiatologle KNO
Opnames 5.000 2.500 3500 - 1.000

Verpleegdagen
'

35.000 17.500 1.500 3.000

Dagverplegingsdagen 5.000 2.500 7.500 5.000
1' Pollklintekbezoeken 10.000 10.000 13.000 12.500

-    'Wegingsfmitor I    , ,
1,52 1,53 0,61

 0.50Speciallsteneenheld pollidlnlek
Wegingsfactor
Specialisteneenheld W„ami                   1,32 1.26 0,52 0,40

Het aantal patienteneenheden chirurgie is:
(1,32*10*5.000)+(0,49*35.000»(3,45*5.000)+(1,52*1,24*10.000»119.248

:: Met aantal pati6nteneenheden orthopedie is:   1 1, 1.,WI             . ilt.1
(1,26*10*2.500)+(0,49*17.500)+(3,45-2.500)+(1,53*1,24*10.000)= 67.672       ' 1 7
Het aantal patienteneenheden dermatologie is:
(0.52*10*500»(0,49*1.500)+(3,45-7.500»(0,61*1,24*13.000)=39.043
Het aantal patianteneenheden KNO is:
(0,40*10*1.000»(0,49-3.000»(3,45*5.000»(0,50*1,24*12.500)=30.470

Het totaal aantal patienteneenheden van ziekenhuis A is 256.433
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3.7 Onafhankelijke variabelen

In deze paragraaf wordt de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen
beschreven. Deze zullen worden opgenomen    in   de in paragraaf 3.6. beschreven
modellen. Daamaast zal worden ingegaan op de veronderstelde richting van het effect.
In hoofdstuk 5 'Ontwikkeling van de marktstructuur' zal dieper worden ingegaan op
de operationalisatie van de structuurvariabelen. De hieronder beschreven variabelen
zullen niet in alle modellen worden opgenomen. Naast theoretische redenen worden in
het model bepaalde variabelen uitgesloten:
1. indien zij onderling sterk correleren, waardoor met verschillende variabelen

feitelijk hetzelfde wordt gemeten. Tabachnick (2001) stelt dat bij een bivariate
correlatie van 0,70 er voldoende reden is een van de twee variabelen niet in het
model op te nemen. Zo is in deze studie o.a. geconstateerd dat er een sterke
correlatie is tussen het marktaandeel van het ziekenhuis en de concentratie in de

21

regio .

2.   indien,  in het verlengde  van  punt  1,  er bij statistische toetsing sprake  is  van
multicollineariteit. Tabachnick (2001) stelt dat als de condition-index 2 groter is
dan 0,30 en tevens tenminste twee variabelen met een aandeel in de variantie van
groter dan 0,50 aanwezig zijn, er sprake is van multicollineariteit.

3.     omdat het aantal variabelen     dat kan worden opgenomen     in de modellen
gelimiteerd is en afhankelijk is van de omvang van de steekproef. Tabachnick
(2001) geeft als vuistregel voor de omvang van de steekproef n 2 50 + Bm voor
het testen van de regressie. M is daarbij het aantal onafhankelijke variabelen. Voor
het testen van de individuele onafhankelijke variabelen geldt de regel n 2 104 + m.
In de modellen zijn maximaal negen tot tien onafhankelijke variabelen
opgenomen, hetgeen impliceert   dat   de   n    113   tot    130   moet zijn. Aangezien
nagenoeg de volledige populatie ziekenhuizen in de studie is opgenomen, wordt
het aantal opgenomen onafhankelijke variabelen in de respectieve modellen
acceptabel geacht.

3.7.1 Structuurvariabelen

Marktaandeel en concentratie
Het marktaandeel van ziekenhuizen kan op verschillende manieren worden bepaald
(De Jong, 1998). In dit onderzoek is het marktaandeel gebaseerd op het aantal
verpleegdagen in enig jaar. Een dergelijke benadering heeft als voordeel dat het
marktaandeel wordt afgemeten aan de werkelijk gerealiseerde klinische productie van
het ziekenhuis, hetgeen een eenduidige vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk
maakt. Aangezien de totale ziekenhuiszorg als uitgangspunt wordt genomen, worden
de WZV-regio's als relevante markt beschouwd (Schut, 1995). De niet-klinische
productie wordt door deze vorm van operationalisatie niet meegenomen. Gebleken is
dat dit uitspraken over het effect van het marktaandeel niet in de weg staan, omdat de
niet-klinische productie qua marktaandeel de klinische productie volgt en het

21 De  correlatiecoefficient in de periode  van  1991  tot en met 1999 verschilde van bijna 0,70 tot meer
dan  0,85.

22 De condition index is een maat voor het bepalen van de afhankelijkheid van een variabele ten
opzichte van de andere variabelen die opgenomen zijn in het model (Tabachnick, 2001).
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marktaandeel op basis van o.a. dagverplegingsdagen sterk correleert met het
marktaandeel op basis van verpleegdagen (Den Hartog e.a., 2000). De Herfindahl-
Hirschman-index (HHI) als maat voor concentratie blijkt in sterke mate te correleren
met het marktaandeel. Daarom wordt alleen het marktaandeel als onafhankelijke
variabele opgenomen in de respectieve modellen.
Uit empirisch onderzoek in andere bedrijfstakken dan de ziekenhuiszorg blijkt in het
algemeen een positieve relatie tussen het marktaandeel en de winstgevendheid. Echter
intra-bedrijfstakstudies geven een wisselend beeld van de relatie tussen de
winstgevendheid en het marktaandeel in verschillende bedrijfstakken. Op basis
daarvan wordt geconcludeerd dat de winstgevendheid afhankelijk is van kenmerken
van de bedrijfstak (Scherer e.a., 1990; Schmalensee, 1997).
In de ziekenhuiszorg als bedrij fstak is in de laatste jaren een toenemende concentratie
in de bedrijfstak van ziekenhuiszorg te constateren (Den Hartog e.a., 2002). De
MDW-werkgroep (1996), die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
is ingesteld, constateert sterke regionale verschillen in de mate van concentratie tussen
randstedelijke en niet-randstedelijke regio's. Keeler e.a. (1999) hebben studie gedaan
naar de relatie tussen de mate van concentratie en het gedrag van ziekenhuizen in de
VS. Zij constateren dat een lage concentratie in aanvang positief gerelateerd was aan
de toename van de kosten door concurrentie op basis van kwaliteit. Later, met de
introductie van verdergaande mogelijkheden tot prijscompetitie in de regelgeving,
werd een afname in de groei van de kosten geconstateerd. Blank e.a. (1998) geven aan
dat Nederlandse ziekenhuizen concurreren op basis van kwaliteit in plaats van op
prijs, hetgeen kostenverhogend is. Blank concludeert hieruit dat een relatief
gedeconcentreerde markt een positief effect zou hebben op de kwaliteit en daarmee op
de kosten.
Tegen de stelling van Blank zijn echter een drietal argumenten in te brengen. Ten
eerste kan in een markt met een hoge concentratie ook concurrentie plaatsvinden. Ten
tweede is een zekere schaalomvang bij ziekenhuizen noodzakelijk om grote
investeringen te kunnen doen, waardoor meer gespecialiseerde behandelingen kunnen
worden gedaan hetgeen de kwaliteitsmaximalisatie zal bevorderen (Feldstein, 1993).
Zo worden topklinische zorg en superspecialismen van overheidswege geconcentreerd
bij grote ziekenhuizen. Bovendien zouden toenemende kwaliteitseisen concentratie in
de hand werken (Meloen, 2000). In regio's met 66n of een beperkt aantal
ziekenhuizen zullen slechts enkele ziekenhuizen kwaliteitsmaximalisatie kunnen
nastreven. Immers de spreiding en de geografische bereikbaarheid (toegankelijkheid)
van topklinische en sterk gespecialiseerde zorg worden gereguleerd. Voor regio's met
meerdere ziekenhuizen is kwaliteitsmaximalisatie voor slechts een klein aantal
ziekenhuizen weggelegd. Ten derde geven hoeveelheidsmaximaliserende modellen
aan dat concurrentie op basis van hoeveelheid een alternatieve optie is voor het
maximaliseren van de kwaliteit (Feldstein, 1993). Nederlandse ziekenhuizen hebben
belang bij de realisatie van de afgesproken productie. Dat impliceert dat ook in de
Nederlandse situatie een afweging wordt gemaakt tussen kwaliteitsmaximalisatie en
hoeveelheidsmaximalisatie.

De verwachte relaties tussen het marktaandeel en de resultaatsvariabelen worden in
figuur 3.2 weergegeven. Op grond van het bovenstaande wordt verwacht dat een
positief effect uitgaat van het marktaandeel op de kwaliteit als resultaat (statisch
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model). Vanwege de noodzakelijke schaal wordt aangenomen dat

kwaliteitsmaximalisatie slechts weggelegd is voor een beperkt aantal grote
ziekenhuizen. Hetzelfde wordt verwacht voor de omzet als resultaat, omdat
ziekenhuizen ingevolge de functionele budgettering een hogere beloning ontvangen
naarmate het ziekenhuis meer gewogen specialisteneenheden heeft. Voor de
hoeveelheid als resultaat wordt het tegenovergestelde verwacht. Naarmate er meer
ziekenhuizen in de markt zijn en kwaliteitsmaximalisatie slechts is voorbehouden aan
een select aantal ziekenhuizen met een groot marktaandeel, zal de maximalisering van
de bezettingsgraad een alternatief zijn voor kwaliteitsmaximalisatie. Verondersteld
wordt dat ziekenhuizen gericht zijn op de maximalisering van de doelstellingen
(Feldstein, 1993). Zo zullen kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen groei van de
kwaliteit nastreven. Op basis hiervan wordt een positief effect verwacht van het
marktaandeel op de groei van de kwaliteit en omzet, terwijl het omgekeerde ten
aanzien van de groei van de hoeveelheid wordt verwacht. Immers de omvang van het
marktaandeel maakt dat deze ziekenhuizen niet of slechts in beperkte mate kunnen
concurreren op basis van kwaliteit in de vorm van (nieuwe) subspecialismen.

Figuur 3.2: Verwachte relaties tussen marktaandeel en resultaatsvariabelen

Markistuctitur Marktaandeel              +          , Kwalitelt
+                 , Omzet

1'     1 11 -
,  Hoeveelheid o.b.v. bezetting

i                                                                   r + Groel van de kwalitell

+                          ,  Groel van de ornzet

,  Groel van de hoeveelheid

Concurrentie-intensiteit
De stabiliteitsindex en de flurditeitsindex worden in de literatuur gebruikt om de
concurrentie-intensiteit van de markt te operationaliseren. De stabiliteitsindex gaat uit
van het verschil tussen het grootste en het kleinste marktaandeel gedurende een zekere
tijdseenheid ten opzichte van het gemiddelde marktaandeel gedurende dezelfde
tijdseenheid (Mantel, 1987). De fluiditeitsindex daarentegen neemt het absolute
verschil tussen het marktaandeel in het eerste en laatste jaar van de betreffende
tijdseenheid als uitgangspunt (De Jong, 1998). Hoewel verwacht kan worden dat bij
een hoge concentratie de concurrentie-intensiteit zou afnemen, is dat niet
vanzelfsprekend. Immers ook bij een hoge concentratie kunnen de marktaandelen van
de respectieve ziekenhuizen fluctueren.
In deze studie heeft de fluiditeitsindex de voorkeur boven de stabiliteitsindex, omdat
voor de analyse van het effect op het resultaat een tijdseenheid van een jaar is
gekozen. De stabiliteitsindex is meer geschikt voor een langere tijdseenheid. De som
van de absolute flurditeit van alle ziekenhuizen in een regio is gelijk aan de fluiditeit
binnen de regio.
Fluiditeit kan verschillende oorzaken hebben, namelijk fusie, toe- of uittreding en
concurrentie. Fusies tussen algemene ziekenhuizen en uittreding van algemene
ziekenhuizen in een regio veroorzaken een grote fluiditeit. Dit zal het marktaandeel en
de omzet van het fusieziekenhuis, respectievelijk van overgebleven algemene
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ziekenhuizen doen toenemen. Daarnaast is het van belang vast te stellen welke
ziekenhuizen de fluiditeit binnen de markt veroorzaken. Aangezien algemene
ziekenhuizen onderwerp van studie zijn, zal fluTditeit door uittreding van en fusies
tussen categorale ziekenhuizen een verschillend effect hebben op de afhankelijke
variabelen. Immers een dergelijke fusie verandert niets aan het marktaandeel van
algemene ziekenhuizen, terwijl uittreding het marktaandeel van de overgebleven
ziekenhuizen doet toenemen. Het effect van flurditeit, veroorzaakt door concurrentie,
hangt af van de vraag of de groei van het marktaandeel bij het ene ziekenhuis ten
koste gaat van veel of weinig ziekenhuizen in de regio.  In het laatste geval wordt een                   i
positieve relatie verwacht tussen fluiditeit en de groei van het marktaandeel. In figuur
3.3     worden de verwachte relaties tussen de flurditeit en resultaatsvariabelen
geillustreerd

Figuur  3.3:   Venvachte  relaties  tussen  concurrentie-intensiteit  en  resultaatsvariabelen

Marktstnictuur.   FIUiditelt a.g.v. fusle     t                  . +
, Kwaliteit

algemene zieken-                                -
huizen +        , Omzet

D  Hoeveelheid o.b.v. bezetting

6+ 9 ,  Hoeveelheid o.b.v. groei marktaandeet

+                        ,  Groet van de kwaliteit

+                     ,  Groel van de omzet

1 -&0.
,   Groel van

de hoeveelheid

'r::                                             ,                                  It, 1.    't .1

FluTditeit a.g.v. uit- n.s.23 , Kwaliteit
treding door
algemeen zieken- + Omzet

D
huls

1+
, M Hoeveelheid o.tv·  ·™tting          :.:..:

4                          .   Hoeveelheld..,il mel mad'taan«„l

n.s.                      ,   Groei van de kwaliteit

+                     ,  Groei van de omzet

+                    'I· : Groei van de hoeveelheid

Flurditeit, veroorzaakt door fusie, zal naar verwachting een positief effect hebben  op de
(groei van de) kwaliteit en omzet. De schaalvergroting bood ziekenhuizen de
mogelijkheid om meer medisch gespecialiseerde zorg te leveren en in een hogere
budgetklasse te komen. Door fusie konden ziekenhuizen een dergelijke hogere
budgetklasse bereiken. Dit staat ook wel bekend als de fusiebonus. Ook wordt een
positief effect verwacht op de groei van het marktaandeel. Er wordt een negatief effect
verwacht van flurditeit als gevolg van fusie op de hoeveelheid. Fusieperikelen hebben
frequent een negatieve invloed op de beddenbezetting (Commissie-

IJsselmeerziekenhuizen, 2002). Daarom wordt een negatief effect verwacht op de (groei
van de) hoeveelheid. Aangenomen wordt dat het marktaandeel van een uitgetreden
ziekenhuis gedeeltelijk wordt overgenomen door de overige ziekenhuizen in de regio.

23 n.s. staat voor niet significant.
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Fluiditeit veroorzaakt door uittreding zal naar verwachting een positief effect hebben op
de groei van het marktaandeel van de overige ziekenhuizen en op (de groei van) het
bezettingspercentage. Er wordt echter geen significant effect verwacht op de (groei van
de) kwaliteit en omzet. Het effect van fluiditeit, veroorzaakt door concurrentie, op de
(groei van de) hoeveelheid, hangt af van de mate waarin en hoeveel ziekenhuizen
marktaandeel verliezen en winnen. Wei wordt een positief effect verwacht op de groei
van de kwaliteit en omzet (Blank e.a., 1998).

3.7.2  Kenmerken van het ziekenhuis

Grootte
Grootte wordt geoperationaliseerd door het aantal erkende bedden in enig jaar. In de
literatuur worden een aantal gedragsmodellen voor non-profitziekenhuizen
beschreven, waarbij wordt verondersteld dat het management, gegeven de
doelstellingen van het ziekenhuis, een optimale verhouding tussen kwaliteit en
hoeveelheid van de zorg kiest. Het is de keuze van het management de middelen te
besteden aan de kwaliteit van zorg, waardoor minder middelen beschikbaar zijn voor
de hoeveelheid zorg (productie) en vice versa (Folland e.a., 1997).
In de literatuur wordt in het algemeen verondersteld dat grote ziekenhuizen vanwege
hun schaalgrootte in staat zijn om kwaliteitsverbeteringen door te voeren (o.a.
Ferguson, e.a, 1997; Meloen, 2000). Veelal wordt dit in verband gebracht met de
mogelijkheden voor topklinische zorg en verdergaande specialisatie (MDW-
werkgroep, 1996; Bouwcollege, 2002; Ministerie WVC, 1992; Den Hartog e.a.,
1992). KOnnen (1984) stelt in dat kader dat grote ziekenhuizen relatief hoge
exploitatielasten hebben ten opzichte van kleine ziekenhuizen.   Van   Aert   (19771)
concludeert dat bij algemene ziekenhuizen sprake is van een U-vormige kostencurve.
Enerzijds heeft dit te maken met schaalnadelen van kleine ziekenhuizen, anderzijds
met de specifieke zorgvormen die grote ziekenhuizen leveren. Tegelijkertijd
genereren grote ziekenhuizen relatief meer omzet. Dit wordt bevorderd door de
Functionele Budgetteringssystematiek (FB-systematiek) waar met de classificatie van
de grootte van het ziekenhuis in de vorm van specialisteneenheden de grote
ziekenhuizen een relatief groter budget ontvangen (Ministerie van VWS, 1992). Dit
wordt beargumenteerd door de veronderstelde, relatief grote, zorgzwaarte van grotere
ziekenhuizen. Inmiddels rijzen er twijfels over de houdbaarheid van deze
argumentatie. Dure medische apparatuur en behandelingen die tot voor kort alleen
voorbehouden waren aan grote ziekenhuizen blijken inmiddels ook voor te komen in
relatief kleine ziekenhuizen.
Op basis van het bovenstaande wordt verwacht dat de grootte van het ziekenhuis een
positief effect heeft   op de (groei   van de) kwaliteit en omzet (zie figuur  3.4).   Ook
wordt een positieve relatie verwacht tussen grootte en de groei van het marktaandeel
van het ziekenhuis. Eerdere studies wijzen uit dat het marktaandeel van top- en
academische ziekenhuizen in de laatste jaren is gestegen of stabiel is gebleven (Den
Hartog e.a., 2002). Verondersteld wordt dat grote ziekenhuizen eerder gericht zullen
zijn op kwaliteitsmaximalisatie aangezien de schaal uimodigt tot een verdergaande

subspecialisatie. Het effect van de grootte van het ziekenhuis op de (groei van de)
beddenbezetting  zal naar verwachting negatief zijn.
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Figuur       3.4:        Verwachte        relaties        tussen        grootte       van        het       ziekenhuis        en
resultaatsvariabelen

Ziekenhuiskenmerken: Grootte + , Kwaliteit
+ , Omzet

,   Hoeveelheld o.b.v. bezetting

+                               D     Hoeveelheld o.b.v. groel marktaandeel

+                         ,    Groei van de kwaliteit

+
,   Groel van

de omzet

D    Groet van de hoeveelheid

Fusie
Fusie wordt geoperationaliseerd als het samengaan van twee of meer ziekenhuizen
waarvan de erkenning is ingetrokken en waarbij een nieuwe erkenningsbeschikking
aan het gefuseerde ziekenhuis is toegekend. Over het algemeen wordt aangenomen
dat een fusie op korte termijn effect heeft op het resultaat. Fusie is in deze studie
geoperationaliseerd door een dummy variabele. De waarde 1 geeft aan dat het
ziekenhuis in het jaar van onderzoek is gefuseerd. De waarde wordt toegekend in het
jaar dat het ziekenhuis ingevolge de erkenningsbeschikking als gefuseerd ziekenhuis
operationeel is.
In onderzoek naar fusieziekenhuizen in Nederland wordt kwaliteitsverbetering
genoemd als 66n van de belangrijkste argumenten voor fusie (Ministerie WVC, 1992).
Van der Lee (2000) stelt in dat kader dat er sprake is van een marktstrategisch motief,
waarmee het ziekenhuis anders onbereikbare opties als nieuwe medische technieken
en verdergaande medische specialisatie kan realiseren. Aangezien autonome groei in
de ziekenhuissector vanwege wet- en regelgeving slechts in zeer beperkte mate
mogelijk is, is schaalvergroting door middel van fusie een aantrekkelijke optie om op
termijn superspecialismen en topklinische zorg te verwerven (Ministerie van WVC,
1992). Naast de additionele omzet door de realisatie van topklinische voorzieningen
op termijn, zullen gefuseerde ziekenhuizen ingevolge de FB-systematiek, indien ze
aan bepaalde voorwaarden voldoen, in een hogere categorie worden geplaatst. Deze
voorwaarden zijn dat het ziekenhuis een medische functieverdelingsplan heeft
vastgesteld, er 66n medische staf is en een gemeenschappelijke exploitatie (CTG,
diverse jaren; Huijsman e.a., 19952) Bij een fusie is het budget van het gefuseerde
ziekenhuis meer dan louter een optelsom van de twee afzonderlijke budgetten van de
respectieve gefuseerde ziekenhuizen (Van der Lee, 2000). Dit effect staat ook wel
bekend als de fusiebonus (Meloen e.a., 2000). Reeds in  1992 werd door de toenmalige
Minister erkend dat deze fusiebonus, bij rationeel economisch gedrag door
ziekenhuizen, fusies in de hand werkt (Ministerie van WVC, 1992). Zoals gesteld
wordt de fusiebonus ontvangen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Aangezien
verwacht wordt dat na de fusie aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de fusie in
enig jaar betrokken in de operationalisatie van de omzetmaximaliserende modellen
voor het daarop volgende jaar. Verwacht wordt dat fusie een positief effect heeft op
de omzetmaximalisatie. Ook wordt verwacht dat fusie in het jaar voorafgaand aan het
jaar van de meting een positief effect heeft op de groei van de omzet.
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Een tweede reden voor fusie tussen ziekenhuizen die vaak in de Engelstalige literatuur
wordt beschreven, is het versterken van de onderhandelingskracht door de groei van
het marktaandeel. Daardoor zouden ziekenhuizen een hogere prijs voor hun producten
kunnen vragen (Ferguson, 1997). In de Nederlandse situatie zal dat echter niet zozeer
leiden tot een toename van de gevraagde prijs, omdat het huidige financieringsregime
dat niet toestaat. Dat laat onverlet dat het ziekenhuis zich een betere uitgangspositie
kan verwerven in de onderhandelingen met zorgverzekeraars (Janssen e.a., 1993).
Verwacht wordt dat fusie leidt tot een significante groei van het marktaandeel. In
figuur 3.5 worden de verwachte relaties tussen fusie respectievelijk fusie in jaar t-1  en
de resultaatsvariabelen weergegeven.

Figuur 3.5: Verwachte relaties tussen fusie van het ziekenhuis en resultaatsvariabelen
I i

'
ziekenhuiskenmerken:      Aisle                                                          + I Hoeveelheid o.b.v. groei marktaandeel

.         "          3                     + ' 01·nzet

Fusle Jaar t-1 +                       :   Groei van de omzet =

3.7.3 Gedragsvariabelen

Innovatie
Innovatie is in deze studie geoperationaliseerd als het aantal medisch-specialisten per
patienteneenheid. Verondersteld wordt dat innovatieve ziekenhuizen meer medisch-

specialisten per patienteneenheid hebben (medisch-specialistendichtheid). Dat maakt
het mogelijk om medisch-specialistische capaciteit in te zetten voor de ontwikkeling
en toepassing van innovatieve behandelingen. De variabele is gecorrigeerd voor
zorgzwaarte, door het aantal medisch-specialisten te delen door het aantal

patienteneenheden. Hoewel het aantal medisch-specialisten genormeerd is, kan een
ziekenhuis beslissen de medisch-specialist met eigen middelen (niet via de externe

budgettering) te bekostigen.

Figuur 3.6: Verwachte relaties tussen innovatie en resultaatsvariabelen

Gedrag: Medisch-specialisten- + Kwameit                      -             *  .,            -5
·dichtheid -

,

I' '    +'   9' - : . omial ' _ »         ' 1 -
,      Hoeveetheid o.b.v.  bezetting

' ' : - - + ,    Hoeveelheld o.b.v. groel marktaandeel

+        ,     ,              D    Groei van de kwaliteit "

+                                        Groel van de omzet
*

j    Groei van de hoeveelheid

Een hoge medisch-specialistendichtheid stimuleert subspecialisatie. Verwacht wordt
dat de medisch-specialistendichtheid een positief effect heeft op de (groei van de)
kwaliteit (zie figuur 3.6). Kwaliteitsmaximalisatiemodellen veronderstellen dat het
management van een ziekenhuis streeft naar een maximaal prestige, hetgeen wordt
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ontleend aan de kwaliteit van de productiefactoren, waaronder medisch personeel
(Feldstein, 1993). Zoals eerder is betoogd, zal dat alleen voor die ziekenhuizen
gelden, die gegeven de marktstructuur mogelijkheden tot kwaliteitsmaximalisatie
hebben. Verondersteld wordt dat ziekenhuizen additionele financiering kunnen
genereren door het prestige van het medisch-specialistencorps, zodat een positief
effect op de groei van het marktaandeel en (groei van de) omzet wordt verwacht. Het
hoeveelheids- kwaliteitsmaximalisatie model veronderstelt dat
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen het geld niet zullen besteden aan
innovatie, maar aan de optimalisatie van de bezetting of het marktaandeel. Verwacht
wordt dat de relatie tussen innovatie en de (groei van de) hoeveelheid, uitgedrukt in de
bezettingsgraad, negatief is. Immers de uitgaven aan innovatie kunnen niet worden
aangewend voor de maximalisatie van de bezetting.

Kwaliteit
In de literatuur wordt gesteld dat ziekenhuizen in de Nederlandse situatie niet
concurreren op prijs, maar op kwaliteit (zie o.a. Blank e.a., 1998; Maarse e.a., 2002).
Een relatief goede kwaliteit van het ziekenhuis zal een grotere aantrekkingskracht
uitoefenen op patienten en de arts-agent, waardoor de omzet van het ziekenhuis
toeneemt. Voor de patient is de kwaliteit van het ziekenhuis een ervaringsvariabele
die niet alleen ontleend wordt aan de medische behandeling, maar ook aan de
verpleegkundige zorg en dergelijke. Jarman e.a. (1999) constateren een significant
effect   van het aantal medisch-specialisten   per 100 bedden   op de ratio werkelijk
sterftecijfer ten opzichte van het verwachte sterftecijfer, wat als een indicator voor
kwaliteit wordt beschouwd. Blank e.a. (1998) stellen dat een verhoogde inzet van
financiele middelen aan kwaliteit weliswaar niet per definitie een hoge kwaliteit van
de dienstverlening inhoudt, maar dit wel als noodzakelijke voorwaarde hiervoor kan
worden beschouwd. Kwaliteitsmaximalisatiemodellen veronderstellen dat het
management prestige ontleent aan de kwaliteit van de productiefactoren (Feldstein,
1983).

Figuur 3.7: Verwachte relaties tussen kwaliteit en resultaatsvariabelen

Gedrag: Handen aan het bed +
, Kwalitelt

+»  11' '  »  "     Onlzet
D

,    Hoeveetheid o.b.v. bezetting

+
,   Hoeveetheid o.b.v. groei'marktaandeel

+      '=         "          '   4 Groel van de kwaliteit                    f

+                                ,   Groei van de omzet

',   Groei van de hoeveelheid

De variabele 'kwaliteit' is geoperationaliseerd door het aantal patient en
bewonersgebonden FTE's, zoals (leerling) verpleegkundigen, per patienteneenheid.
Deze ratio corrigeert voor de zorgzwaarte. Feitelijk drukt de variabele 'de handen aan
het bed' uit. Verwacht wordt dat deze variabele als kwalitatieve input een belangrijk
positief effect heeft op de (groei  van de) kwaliteit en omzet (zie figuur 3.7). Echter er
wordt een negatieve relatie verwacht met de (groei van de) hoeveelheid. Immers het
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ziekenhuismanagement zal de inzet van de middelen op een andere wijze prioriteren
zodat daarmee de maximale hoeveelheid wordt gerealiseerd. Uitgaven aan het aantal
'handen aan het bed' kunnen niet worden besteed aan middelen met een groter effect
op de maximalisatie van de hoeveelheid. (Feldstein, 1993; Schut, 19992).

Bezetting
Ziekenhuizen met hoeveelheidsmaximalisatie als doelstelling streven een maximale
hoeveelheid verpleegdagen na (Feldstein, 1993). Hoeveelheidsmaximalisatie is in
deze studie geoperationaliseerd als enerzijds het maximaliseren van het
bezettingspercentage en anderzijds de groei van het marktaandeel. Het
bezettingspercentage wordt in deze studie geoperationaliseerd als het aantal

verpleegdagen per jaar gedeeld door het aantal erkende (toegelaten) bedden maal het
aantal dagen in enig jaar. De maximale bezetting wordt bereikt als het aantal bedden

elke dag van het jaar bezet zijn.
Kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie modellen veronderstellen dat

kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen niet de maximale hoeveelheid (bezetting)
nastreven. Het management van dergelijke ziekenhuizen zal bij de keuze om het geld
te besteden aan kwaliteits- of hoeveelheidsmaximalisatie de prioriteit geven aan
kwaliteitsmaximalisatie. Verwacht wordt dat er een negatieve relatie is tussen

beddenbezetting en de (groei van de) kwaliteit.
Voor ziekenhuizen die streven naar groei van het marktaandeel ligt dit anders.
Verondersteld wordt dat deze ziekenhuizen bij het streven naar maximaal
marktaandeel de capaciteit van het ziekenhuis maximaal willen benutten. Verwacht
wordt dat de beddenbezetting positief gerelateerd is aan de groei van het
marktaandeel. Voor maximalisatie van de omzet is het eveneens van belang de
capaciteit van het ziekenhuis maximaal te benutten. Verwacht wordt dat een hoge
bezetting een positief effect heeft op de omzet. Echter voor de groei van de omzet zijn
er productieparameters die meer geld opleveren dan verpleegdagen, die de
beddenbezetting bepalen. Opnames, en dergelijke leveren ingevolge de functionele
budgettering meer geld op (CTG, Beleidsregel functiegerichte budgettering algemene
ziekenhuizen, diverse jaren). Verondersteld wordt dat ziekenhuizen, die groei van de
omzetmaximalisatie nastreven, zich eerder op andere parameters richten. Daarom
wordt een negatieve relatie tussen bezetting en de groei van de omzet verwacht. In
figuur 3.8 wordt de relatie tussen de beddenbezetting en de resultaatsvariabele

geYllustreerd.

Figitur 3.8. Venvachte relatie tussen bezetting en resultaatsvariabele

Gedrag:       ill'              Bezetting +                     '   '            11      ,       Hoeveelheid o.b.v. Oroet marktaandeel

Doelgroepen
Ziekenhuizen kunnen verschillen in de te behandelen patientenpopulatie. Het gedrag
van ziekenhuizen kan gegeven de doelstelling, erop gericht zijn bepaalde doelgroepen
met onderscheidende kenmerken en zorgbehoeften te bedienen. Blank e.a., (1998)
vonden hiervoor echter geen bevestiging. De variabele doelgroep typeert de
zorgzwaarte van de patientenpopulatie van de respectieve ziekenhuizen. De
zorgzwaarte van de patientenpopulatie wordt geoperationaliseerd door het aantal
dagverplegingsdagen te delen door het aantal opnames.
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Verondersteld wordt dat het management van kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen onder andere prestige ontleent aan hoogwaardige medisch-
specialistische zorg. Dat impliceert dat deze ziekenhuizen zich eerder zullen richten
op medisch complexe patientengroepen. Medisch complexe behandelingen worden
doorgaans gedaan in de klinische setting waarvoor een opname noodzakelijk is. De
specialismen die hierbij betrokken zijn en de eventuele noodzakelijke topklinische
voorzieningen realiseren ingevolge de functionele budgetteringssystematiek
additioneel inkomen voor het ziekenhuis.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen daarentegen richten zich niet op
complexe medische zorg aangezien dat ten koste gaat van   de
hoeveelheidsmaximalisatie (Feldstein, 1993). Op basis van het kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximalisatiemodel wordt verwacht dat de variabele zorgzwaarte
negatief gerelateerd   is   aan (de groei   van de) kwaliteit en omzet (zie figuur   3.9).
Daarnaast wordt een positieve relatie met de hoeveelheid als resultaat verwacht.
Immers hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zullen in mindere mate
geoutilleerd zijn voor complexe zorg, omdat deze investeringen vereist die ten koste
gaat van de maximalisatie van de hoeveelheid. Echter voor de groei van de
hoeveelheid (op basis van het marktaandeel) zal het ziekenhuis eerder belang hebben
bij het realiseren van opnames, waaraan verpleegdagen zijn gekoppeld. Verwacht
wordt dat de variabele zorgzwaarte positief gerelateerd is aan hoeveelheid op basis
van het marktaandeel.

Figuur 3.9:  Verwachte relaties tussen doelgroep en resultaatsvariabelen

Gedrag: Dagverplegingsdageii
D  » , Kwaliteit   Wl'to.v. opnames

,  Ommt   e
+

,    Hoeveelheid
o.b.v. bezettlng

,    Hoeveelheid o.b.v. groer marktaandeel

     ,       Givel van de    Ntelt'

i       ·,··                     ..s      -                   "t     - '.       ..:,        "'    ,;  Gmet vandeorrizet      '           '         t.

«          1                                         -  16t       ..,4,        -      D     Groel van de hoeveelheid           '       t,

Efficiency
Hoewel Nederlandse ziekenhuizen niet op prijs concurreren, wordt verondersteld dat
door het streven naar efficiency gelden worden vrijgemaakt om de beoogde
doelstellingen te realiseren. Tegelijkertijd kunnen ziekenhuizen ongewenst gedrag
vertonen dat macro inefficient is. Efficiency van het ziekenhuis wordt in deze studie
geoperationaliseerd door het aantal medisch-specialistische (poli)klinische
verrichtingen gedeeld door het aantal patienteneenheden. Aangezien de noemer
corrigeert voor de zorgzwaarte van de patient, mag verondersteld worden dat
ziekenhuizen met een hoge ratio een minder efficiente inzet van de medisch-
specialistische verrichtingen realiseren dan de collega-ziekenhuizen.
Kwaliteitsmaximalisatie wordt geoperationaliseerd als de kosten per patienteneenheid.
Daarbij moet worden uitgesloten dat het ziekenhuis als een kwaliteitsmaximaliserend
ziekenhuis wordt gezien, terwijl het feitelijk hoge kosten heeft door inefficient gedrag.
Verondersteld wordt dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen geen onnodige
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kosten maken, omdat het ten koste gaat van de doelstelling (groei van)
kwaliteitsmaximalisatie (zie figuur 3.10). Dezelfde veronderstelling wordt gemaakt
bij de relatie tussen efficiency en (groei van de) hoeveelheid (zowel op basis van
bezetting als de groei van het marktaandeel).

Figuur 3.10: Verwachte relaties tussen efficiency en resultaatsvariabelen

Gedrag: Venichtingen per -         , Kwaliteit
pa teneenheld

D   Hoeveelheld o.b.v. bezetting

1 ,    Hoeveelheid
o.b.v. groet marktaandeel

,      Groel van de kwallteit

,    Groel van de hoeveelheld

Investeringsruimte
Webb (1998) veronderstelt dat ziekenhuizen die (groei van de) kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximalisatie nastreven een zekere investeringsruimte creeren om deze
doelstellingen te kunnen financieren. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zouden
dat doen door een maximale omzet te realiseren en het surplus te gebruiken om
verdere kwaliteitsmaximalisatie na te streven. In de Nederlandse situatie betekent dit
volgens het model van Webb dat het ziekenhuis niet de overeengekomen
productieafspraken zal halen. Immers de zorgverzekeraar wordt verondersteld
afspraken te maken op het niveau waar de totale kosten gelijk zijn aan de totale
opbrengsten. Daarnaast heeft het ziekenhuis geen prikkel om onder het niveau van de
budgetafspraken te produceren. Immers dit schept een precedent voor toekomstige
productieafspraken met de zorgverzekeraar. Een kwaliteitsmaximaliserend ziekenhuis
zal in de Nederlandse situatie ook niet kiezen voor kostenreductie of uitbreiding van
de hoeveelheid, omdat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Het ziekenhuis zal dus
investeringsruimte creeren door additionele omzet te genereren of reserves in te zetten
voor investeringen in kwaliteit. Voor een nadere toelichting verwijs ik naar hoofdstuk
2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de Nederlandse
situatie'. Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zullen de maximale
afgesproken productie willen realiseren. Verondersteld wordt dat dit op het niveau ligt
waar noch verlies noch winst wordt gegenereerd en wel op het niveau waar de totale
kosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten. Dat betekent dat het ziekenhuis op een
andere wijze de investeringsruimte zal vinden teneinde de groei van de
hoeveelheidsmaximalisatie te financieren. Dit kai, door de RAK te gebruiken als
investeringsruimte. Deze investeringsruimte wordt naar verwachting verkregen door
een reductie van de kosten bij de overeengekomen hoeveelheid. Verondersteld wordt
dat hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hiervoor kiezen tegen het minimaal
acceptabele kwaliteitsniveau. Deze investeringsruimte kan worden toegevoegd aan de
RAK. De RAK kan dan worden ingezet om de eventuele kostenoverschrijdingen te
financieren.
Om de dreiging van omgekeerde causaliteit te voorkomen, is de RAK in jaar t-1 als
onafhankelijke variabele opgenomen. De RAK is geoperationaliseerd door de RAK te
delen door het balanstotaal. Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zullen er
naar streven de maximale afgesproken productie te realiseren, waarbij de gemiddelde
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opbrengsten geiijk zullen zijn aan de gemiddeide kosten. Verwacht wordt dat de RAK
in het jaar t-I positief gerelateerd zal zijn aan hoeveelheidsmaximalisatie en dat deze
ruimte eventueel wordt gebruikt om de groei te financieren. Verondersteld wordt dat
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen veeleer de kwaliteit uit de groei van de
omzet financieren dan uit ceo reductic van de kosten (kwaliteit), waardoor ceo
negatieve relatie tussen de RAK in het jaar t-I en de kwaliteitsmaximalisatie wordt
verwacht. Verwacbt wordt dat ornzetmaximaliserende ziekenhuizen eveneens een
negatieve relatie met de RAK. in het jaar t-1 hebben. Zij zullen immers de RAK
moeten benutten om de samenstelling van de budgetparameters in de productie te
optimaliseren om de maxirnale oruzet te realiseren. Deze samenstelling kan anders
zijn dan de daadwerkelijk overeengekomen productie. Voor deze ziekenhuizen is bet
nodig om een relatief hoog kwaliteitsniveau te realiseren om patienten en verwijzers
aan zich te binden. Anderzijds zullen omzetmaximaliserende ziekenhuizen ook een
relatief hoge bezetting nastreven. Zoals in boofdstuk 6 'Ontwikkeling van resultaten
van ziekenhuizen' wordt beschreven wordt verwacbt dat ornzetmaximaliserend en
kwaliteitsmaximaliserend gedrag dicht bij elkaar liggen. De dynamische modellen
veronderstellen een zekere investeringsruimte am de groei te financieren.
Aangenomen wordt dat hiervoor ook de RAK wordt gebruikt. Derhalve wordt een
positieve relarie tussen de RAK in het jaar t-l en de afhankelijke groeivariabeien
verwacht. De verwachte relaties tussen de investeringsruirnte en resultaatsvariabelen
worden in figuur 3.1t weergegeven.

Figuur 3. J J: Verwachte relaties lussen inves/eringsruimte en resultaatsvariabelen

Gedrag; RAKt-1 _____ ---''--- --+ Kwallteit

_____ ---''- --+ Ornzet

_____ ---'+'---- --+ Hoeveelheld o.b.v. bezetUng

_____ ---'+'---- --+ Hoeveelheld o.b.v. gruel marlrtaandeel

______ +'- --+ creet van de kwaliteit

_____ -'+'---- --+ Groai van de omzet

+ ercet van de hoeveetneld

Groei van de adherentie
De groei van de k.linische adherentie van het ziekenhuis wordt geoperationaliseerd door
het verschil in de klinische adherentie in jaar t ten opzicbte van t-I te delen door de
kliniscbe adherentie in jaar t-l . Deze data zijn beschikbaar vanaf 1994. De klinische
adherentie wordt gedefinieerd als het totaaI aantal opnarnes per gerneente in het
betreffende ziekenhuis. De klinische adherentie is een belangrijke variabele in bet
ziekenhuisbudget. Hoe boger de klinische adherentie, des te hager het vaste deel van het
budget (eTG, Beieidsregei functiegerichte budgettering aigemene ziekenhuizen,
diverse jaren).
Hceveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hebben er beiang bij dat, gegeven hun
doelstelling, de adberentie groeit. Een afnemende adherentie betekent immers een
lagere beddenbezetting en een afnarne van het marktaandeel in de veronderstelling dat
het wordt overgenomen door andere ziekenhuizen. De groei van de adherentie kan
oak gezien worden aIs een indicator voor de gepercipieerde kwaliteit door de
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verwijzers en (potentiele) patienten. Om reden van de omgekeerde causaliteit wordt
de groei van de adherentie niet opgenomen in het kwaliteitsmaximalisatiemodel.
Mukamel e.a. (1998) hebben studie verricht naar de relatie tussen de resultaten van
ziekenhuizen en de groei van het marktaandeel. Zij vonden een positieve relatie en
concludeerden dat verwijzers en patienten informatie over de resultaten van het
ziekenhuis vertalen in een ander verwijsgedrag. Verwacht wordt dat de groei van de
adherentie een positiefeffect zal hebben op de groei van de hoeveelheid (bezetting) en
het marktaandeel (zie figuur 3.12).

Figuur 3.12: Verwachte relaties tussen groei van de klinische adherentie en
resultaatsvariabelen

Gedrag: Groei klinische ad-                                 + , Hoeveelheid o.b.v. bezetting
herentie

,   Hoeveelheid o.b.v. groei marktaandeel

+                             ,   Groei van de hoeveelheid

3.7.4 Resultaatsvariabelen
In de operationalisatie van het model van Sheperd (1997) wordt aangegeven dat
resultaten uit het verleden van invloed zijn op het resultaat in het heden. De
uitgangspositie van het ziekenhuis zal ook het resultaat in het jaar daaropvolgend
beTnvloeden. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat het beleid dat heeft
geleid tot een goed resultaat gecontinueerd zal worden, terwijl het beleid dat geleid
heeft tot een ongewenst resultaat gecorrigeerd zal worden. In alle modellen zijn de
resultaten in het verleden opgenomen. Verwacht wordt dat de resultaten in het
verleden een positief effect hebben op het resultaat in het heden (zie figuur 3.13).

Figuur        3.13:        Verwachte       relaties        tussen       resultaten        in       het       verleden       en
resultaatsvariabelen

Resultaat jaar 1-1 : Kwaliteit jaar t-1                                                                - , Kwaliteit

Ornzet jaar t-1                                                                    - , Omzet

Hoeveelheid jaar t-1                                             + Hoeveelheid o.b.v. bezetting

3.8 Samenvatting: verwachte relatie onafhankelijke en afhankelijke
variabelen

In tabel 3.3 zon de verwachte relaties tussen de afhankelijke en onafhankelijke
variabelen samengevat.
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Tabel 3.3: Samenvatting ejfecten van onafhankelijke variabelen op afhankelijke
variabelen

Afhankelijke variabelen

XI 2  9 6' 0              0

i    i

118,111
.0

i IIi
m                  =

Onafhankelijke variabelen

Marktstructuur
Marktaandeel + - + + - +
Fluiditeit'* +1- +/- 4- +/- +/- +/- +/-

Zlekenhu/skenmer*en
Grootte + - +++-+
Fusieziekenhuis ++
Fusie in jaar t-1                                                                                                                                                                 +

Gedrag
Medisch-specialistendichtheid + - - + + - +
Handen aan bed +--++-+
Bezettingspercentage                                                                     +
Aantal dagbehandelingen to.v. opnames
Relatief aantal medische verrichtingen                               -             -             -
Groei klinische adherentie +                  +                                                             +

RAKjaar t-1                                                                                       -               +               +               -               +               +               +

Resultaten in het verieden
Kwaliteit jaar t-1                                                                                +

Hoeveelheid jaar t-1                                                                             +
Omzet jaar t-1                                                                                                                                        +

3.9 Analysetechnieken

Screening database
Alvorens tot de data-analyse over te gaan zijn de data gecheckt op univariate en
multivariate outliers. Een outlier is een ziekenhuis met een dermate extreme waarde
op een variabele (univariate outliers) of een combinatie van twee of meer extreme
waarden (multivariate outliers) dat ze de statistische uitkomsten kunnen verstoren.
Omdat multivariate outliers frequent ook univariate outliers zijn (Tabachnick, 2001),
zijn de databases eerst gecheckt op univariate outliers.

24
Afhankelijk van de oorzaak van fluTditeit.
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De analyse heeft plaatsgevonden met het programma SPSS 9.0. Univariate outliers
zijn door middel van een boxplot gedetecteerd. De box zelf bevat 50% van de data
rondom de mediaan (tweede en derde kwartiel). Data met een waarde groter of kleiner
dan  1,5 maal de lengte van de box gerekend vanaf de boven- en de ondergrens van de
box worden als outliers beschouwd. Tabachnick (2001) geeft een aantal
mogelijkheden om de impact van een univariate outlier te reduceren. Een relatief
eenvoudige manier is de waarde van de variabele terug te brengen op het niveau van
6dn eenheid groter of kleiner dan de meest extreme waarde in de box. Univariate
outliers die bij nadere beschouwing een verstorende werking bleken te hebben, zijn
nader onderzocht. Bezien is of deze ziekenhuizen consistent waren in de extreme
waarde gedurende respectievelijk twee jaren voorafgaand aan en volgend op het jaar
waarin het ziekenhuis zich voor de betreffende variabele als outlier manifesteerde.
Indien dat niet het geval was, is het ziekenhuis verwijderd uit de analyse.
De multivariate outliers zijn met behulp de Mahalanobis distance in SPSS
REGRESSION gedetecteerd. De Mahalanobis distance is een maat om vast te stellen
hoeveel variabelen van een ziekenhuis verschillen van het gemiddelde van alle
ziekenhuizen (Tabachnick, 2001). Een grote Mahalanobis distance duidt op een
ziekenhuis met meerdere variabelen als outlier. In deze studie wordt een case met
multivariate outliers gedefinieerd als een case met een Mahalanobis distance, waarbij
de chi-kwadraat binnen een waarde p50,05 valt. Gegeven de maatregelen die voor
univariate outliers zijn genomen, hoeven ziekenhuizen met multivariate outliers niet
op voorhand te worden verwijderd.
Voor de in de modellen opgenomen variabelen is getoetst of er sprake was van een
hoge correlatie. Indien dit het geval zou zijn, zou met verschillende variabelen
hetzelfde worden gemeten. Bij een hoge correlatie wordt 66n van de variabelen
verwijderd. Op deze wijze wordt multicollineariteit voorkomen.

Bonferonni-correctie van het significantie-niveau
In deze studie worden een aantal hypothesen getoetst met behulp van dezelfde
database. Een significantieniveau van 0,05 volstaat in een dergelijk geval niet,
aangezien het onvoldoende bescherming biedt tegen een type 1 fout Doordat, met als
basis dezelfde database, meerdere hypotheses worden getoetst, ontstaat er een zekere
mate van inflatie25 Bonferroni introduceerde een eenvoudige methode om te
corrigeren voor deze inflatie26. Door het gewenste significantieniveau te corrigeren
voor het aantal testen, biedt het voldoende bescherming voor de inflatie. Deze
correctie wordt verkregen door het gewenste significantie- niveau te delen door het
aantal testen dat wordt uitgevoerd. Aldus ontstaat het significantie-niveau dat moet
worden gehanteerd voor elke afzonderlijke test 27.

Analyse van ontbrekende waarden
De ontbrekende waarden van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn
getoetst op de samenhang met de in het model opgenomen afhankelijke en

23 De    mate van inflatie kan berekend worden    met    de    volgende    formule     1-(1-gehanteerd
significantieniveauy, waarbij j het aantal testen weergeeft. Bij de toetsing van bijvoorbeeld 20 t-
toetsen en een gehanteerd significantienievau van 0,05 is er een kans van 64% op een type 1 fout.

26
http://www.une.edu.au/WebStat/unit_materials/c5_inferential_statistics/bonferroni.html

27 In het voorbeeld van een gewenst significantie niveau van 0,05 en 20 t-toetsen, wordt het
significantie-niveau voor elke afzonderlijke test 0,05/20=0,0025.
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onafhankelijke variabelen. Dit is gebeurd met behulp van SPSS onafhankelijke t-toets.
De nulhypothese was dat er geen verschil is tussen de groepen ziekenhuizen met
ontbrekende variabelen en zonder ontbrekende variabelen. Als de nulhypothese wordt
verworpen zijn de ontbrekende waarde niet at random verdeeld. De nulhypothese
werd verworpen bij een pSO,005, waarbij een Bonferroni-type correctie is toegepastvoor de inflatie van de type I fout. De toets is uitgevoerd indien het aantal
ontbrekende waarden groter of gelijk aan 5% was (Tabachnick, 2001). Gebleken is
dat de ontbrekende waarden at random zijn verdeeld over de groepen ziekenhuizen.

Verschillenanalyse: unpaired t.toets en ANOVA
In deze studie worden ter toetsing van de gedragsmodellen in de Nederlandse situatie
de verschillen in resultaten en gedrag tussen kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen nader getoetst. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van SPSS onafhankelijke t-toets. De nulhypothese dat er geen significant
verschil is, is getoetst. De nuthypothese werd verworpen bij een PSO,005, waarbij eenBonferroni-type correctie is toegepast. Daarnaast zijn de verschillen tussen top-,
centrum- en basisziekenhuizen geanalyseerd. Met behulp van SPSS ANOVA is het
verschil in resultaat en gedrag getoetst. De nulhypothese dat er geen verschil was in
het resultaat en gedrag tussen de respectieve categorieen ziekenhuizen werd
verworpen bij een p50,005. Ook hierbij is een Bonferroni-type correctie toegepast.

Effectenstudie en beoordeling resultaten: multiple regressie
In deze studie wordt gebruik gemaakt van een multiple regressie-analyse. Met behulp
van deze techniek kan de relatie tussen een afhankelijke en meerdere onafhankelijke
variabelen worden berekend. Voor het beantwoorden van de vraag welke structuur- en
gedragsvariabelen effect hebben op het resultaat, dan wel op de ontwikkeling van het
resultaat (continue variabelen) is de enter-methode gebruikt. Deze onafhankelijke
variabelen zijn significant bij een pSO,01), waarbij is gecorrigeerd voor de inflatie van
de type I fout (Tabachnick, 2001).
De multiple regressie-analyse geeft ook inzicht in de variabelen die de goede en
slechte resultaten van het ziekenhuis verklaren alsmede de mate waarin.

Toetsing continurteit: survival analyse
Het ultieme resultaat van een ziekenhuis is of het al dan niet overleeft gedurende een
zekere periode. De survival analyse is een techniek die gebruikt wordt om vast te
stellen hoe lang het duurt voordat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. De survival
analyse is afkomstig vanuit medische wetenschap, waarbij de vraag centraal staat of
mensen langer leven als gevolg van een medische interventie. Het primaire doel van
een survival analyse is enerzijds het percentage overlevenden binnen een groep of
verschillende groepen vast te stellen, anderzijds om de relatie tussen de
overlevingstijd en een aantal predictoren te bepalen. De behandeling wordt als een
van de predictoren beschouwd. Getoetst wordt of er verschil in de overlevingsduur is
tussen de groep die een behandeling onderging en de controlegroep, indien voor de
overige predictoren wordt gecontroleerd (Tabachnick, 2001).
De survival analyse is verschillende malen op de ziekenhuiszorg toegepast (o.a. Scott
e.a., 2000). In dit proefschrift wordt fusie als interventievariabele beschouwd, waarbij
voor de variabelen grootte, de aard van het ziekenhuis en het al dat niet gevestigd zijn
in de randstad wordt gecontroleerd. Bezien wordt in welke mate fusie bijdraagt aan de
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overlevingskans van een ziekenhuis. De analyse heeft plaatsgevonden op basis van de
data   van 1978, waarbij de fusie   in de periode   van    1978   tot   en   met   2002   kon
plaatsvinden. Aan het einde van deze periode is gekeken welke ziekenhuizen hebben
overleefd en is getoetst of fusie hieraan een bijdrage heeft geleverd. De analyse vindt
zowel plaats  op alle ziekenhuizen  als  op alle algemene ziekenhuizen  die  in   1978
operationeel waren. Tabachnick (2001) stelt dat voor een set van 5 predictoren een
database van 60 cases noodzakelijk is. Zowel de database voor alle ziekenhuizen als
die voor alle algemene ziekenhuizen voldoet aan dit criterium.
Survival analyses zijn gevoelig voor multicollineariteit. Een covariaat met een
gekwadrateerde multiple correlatie groter dan 0,90 moet worden verwijderd uit de
analyse om multicollineariteit te voorkomen. Dit is getoetst met behulp van SPSS
FACTOR. Gebleken is dat er geen aanleiding is om op deze grond variabelen uit te
sluiten van de analyse.
Het verschil tussen de overlevingsduur tussen verschillende groepen is getoetst met
behulp van de Kaplan-Meier-methode. De onderscheidende groepen zijn ziekenhuizen
die respectievelijk wel en geen fusie hebben ondergaan en wel of niet afkomstig zijn
uit de randstad. Voorts wordt onderscheid gemaakt naar de aard van het ziekenhuis.
Het verschil wordt als significant beschouwd bij een pso,01, waarbij een Bonferroni-
type correctie is toegepast voor de inflatie van de type I fout. De voorspelling van de
overlevingstijd is getoetst met behulp van SPSS COX REGRESSION. De assumptie
is dat de vorm van de overlevingsfuncties niet verschilt tussen de groepen gedurende
de periode van onderzoek. Dat betekent dat het moment waarop de discontinuReit van
de ziekenhuizen start weliswaar verschilt tussen de groepen, maar dat de ontwikkeling
vergelijkbaar is.

3.10 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de onderzochte modellen nader toegelicht. Allereerst is ingegaan
op de representativiteit van de enquBtes en de betrouwbaarheid van de data.
Geconcludeerd is dat de respons op de enquXtes zeer hoog is zodat sprake is van
nagenoeg de totale ziekenhuispopulatie.
De modellen die worden onderscheiden zijn kwaliteits-, omzet- en
hoeveelheidsmaximalisatie op basis van het bezettingspercentage en de groei van het
marktaandeel. Dit zijn de zogenaamde statische modellen. De groei van de
bovengenoemde afhankelijke variabelen worden als dynamische modellen
beschouwd.
De relaties tussen de afhankelijke variabelen en onafhankelijke variabelen zijn
beschreven. De onafhankelijke variabelen worden gecategoriseerd in marktstructuur,
ziekenhuiskenmerken, innovatie, kwaliteit, bezetting, efficiency, investeringsruimte,
resultaten uit het verleden en overige variabelen. De richting van het effect op de
respectieve afhankelijke variabelen is besproken, maar kan niet in alle gevallen
eenduidig worden aangegeven. Dit is afhankelijk van de aan de onafhankelijke
variabelen ten grondslag liggende factoren.
Tot slot worden de toegepaste analysetechnieken beschreven die in deze studie zijn
gebruikt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de versehillenanalyse, de
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effectenstudie en de beoordeling van de resultaten van de ziekenhuizen. Hiervoor zijn
verschillende analysetechnieken gebruikt.
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HOOFDSTUK 4: ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT VAN ZIEKENHUIS-
DIENSTEN

4.1 Inleiding

De markt van ziekenhuisdiensten heeft de afgelopen twintig jaar belangrijke
veranderingen ondergaan (Den Hartog e.a, 2000). In dit hoofdstuk zullen deze
veranderingen worden beschreven en geanalyseerd. Allereerst zal in paragraaf 4.2.
worden ingegaan op de ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen als aanbieders van
ziekenhuiszorg. Als aanbieder van ziekenhuiszorg worden ziekenhuizen beschouwd
die erkend zijn ingevolge de Wet Ziekenhuisvoorziening (WZV). Vervolgens wordt in
paragraaf 4.3. respectievelijk paragraaf 4.4. de ontwikkeling van de klinische
capaciteit en de productie van ziekenhuizen beschreven. Daarbij zal telkens een
analyse op nationaal niveau en op regioniveau worden gemaakt. Tevens zal
onderscheid worden gemaakt naar de aard van het ziekenhuis. Uitgangspunt voor de
analyse op regioniveau zijn de zogenaamde gezondheidsregio's die in het kader van
de WZV zijn vastgesteld. Aangezien de ziekenhuisproductie als uitgangspunt wordt
genomen, kan de WZV-regio als de regionale markt worden beschouwd (Schut,
1989). Tot slot zal in paragraaf 4.5. worden stilgestaan bij de vraag welke
onderliggende dynamiek ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van het aantal
verpleegdagen en de bezettingsgraad, waarbij tevens onderscheid zal worden gemaakt
naar de aard van het ziekenhuis. Met behulp van een verschillenanalyse zal worden
onderzocht of en in welke mate de ontwikkeling van het aantal verpleegdagen wordt
beYnvloed door de ontwikkeling van het aantal opnames of door de ontwikkeling van
de verpleegduur per opname. Evenzo wordt met behulp van de verschillenanalyse de
ontwikkeling van beddenbezetting geanalyseerd. Immers de ontwikkeling van de
beddenbezetting wordt beInvloed door de ontwikkeling van het aantal erkende bedden
en verpleegdagen.

4.2       Ontwikkeling van aanbieders van ziekenhuiszorg

4.2.1  Aard van aanbieders van ziekenhuiszorg
In de markt van ziekenhuiszorg kennen we drie soorten ziekenhuizen. De
academische ziekenhuizen kenmerken zich door hoogwaardig gespecialiseerde zorg,
hoewel zij ook de basisziekenhuiszorg leveren. De algemene ziekenhuizen kunnen in
het algemeen niet die medisch-specialistische zorg leveren die door academische
ziekenhuizen wordt geleverd. Binnen de algemene ziekenhuizen is eveneens een
differentiatie aan te brengen naar rato van het aantal erkende bedden, in casu top-
(meer dan 500 erkende bedden), centrum- (250-500 bedden) en basisziekenhuizen
(minder dan 250 erkende bedden). Hoe groter een ziekenhuis is, des te meer medisch
gespecialiseerde functies het heeft en des te complexere medische zorg het kan
verlenen. Basisziekenhuizen concentreren zich met name op de basisspecialismen. Tot
slot kunnen de categorale ziekenhuizen worden onderscheiden, die zich slechts op een
zekere categorie patienten dan wel op een specifieke behandeling richten, zoals
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oogziekenhuizen en ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van
kanker.

4.2.2  Ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen
Het aantal ziekenhuizen dat hieronder zal worden weergegeven, is het aantal
ziekenhuizen   per   1   januari   in   enig   jaar.   Het aantal ziekenhuizen is vanaf   1978
teruggelopen (zie figuur 4.1) Waren er in  1978  nog 243 ziekenhuizen,  in 2002 waren
dat    er nog slechts 127 ziekenhuizen.    Dit is bijna een halvering    van het aantal
aanbieders van ziekenhuiszorg. De grootste daling vond plaats in de randstedelijke
regio's28 Vanaf de jaren negentig daalt het aantal ziekenhuizen in de randstad sneller
dan in de perifere regio's.

Figuur 4.1: Ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen in Nederland 1978 tot en met
2002
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Indien de aard van het ziekenhuis wordt bekeken (zie figuur 4.2) dan blijkt het aantal
academische ziekenhuizen in 2002 hetzelfde te zijn als in 1978. Gedurende deze
periodes komen enkele fluctuaties voor die met name worden veroorzaakt door het
verkrijgen van de academische status van kinderziekenhuizen, weike later weer
fuseren met academische ziekenhuizen. Het aantal algemene ziekenhuizen daalt het
meest in de onderzochte periode (-49%). Ook het aantal categorale ziekenhuizen daalt
met nagenoeg een zelfde percentage. Echter een belangrijk verschil met de
ontwikkeling van algemene ziekenhuizen is dat het aantal categorale ziekenhuizen
vanaf 1996 relatief stabiel   is. Het aantal algemene ziekenhuizen daarentegen daalt
gestaag.

De ontwikkeling van het aantal top-, centrum- en basisziekenhuizen wordt in figuur
4.3  weergegeven. Het aantal topziekenhuizen neemt gedurende de periode  1978  tot en
met 2002 toe. Het aantal centrum- en basisziekenhuizen neemt daarentegen af. Tot
1985 maken centrum- en basisziekenhuizen een antagonistische ontwikkeling door.

28 De randstedelijke gezondheidsregio zijn Utrecht, Het Gooi, Alkmaar, Kennemerland, Amsterdam,
Leiden. 's-Gravenhage, Delft, Gouda, Rijnmond en Dordrecht.
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Dat suggereert fusies tussen basis- en centrumziekenhuizen, dan wel tussen
basisziekenhuizen onderling, waardoor de grens van 250 erkende bedden wordt
overschreden. Vanaf 1985 geldt dit voor top- en centrumziekenhuizen.

Figuur  4.2:  Ontwikkeling aantal ziekenhuizen  naar aard ziekenhuizen  1978  tot en met
2002
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Figuur  4.3:  Ontwikkeling aantal algemene ziekenhuizen naar aard ziekenhuizen  1978
tot en met 2002
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4.2.3 Regionale ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen.
In   tabel   4.1    wordt de procentuele ontwikkeling   van het aantal ziekenhuizen   in   de

regio's weergegeven. Niet in alle regio's komen academische en categorale
ziekenhuizen voor. Uit de tabel blijkt dat in het merendeel van de gezondheidsregio's
het totaal aantal ziekenhuizen en het aantal algemene ziekenhuizen met meer dan 25%
is afgenomen.
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Tabel 4.1: Gezondheidsregio's gecategoriseerd naar de procentuele ontwikkeling van
het aantal  ziekenhuizen vanaf 1978  tot  en  met  2002  naar de aard van  het  ziekenhuis
Procentuele ontwikkeling Alle Algemeen Academisch Categoraal

ziekenhuizen
A q ziekenhuizen 2 0%                                      1                           1                          5                          9

A q ziekenhuizen van 0% tot -25%                     3                          2

A q ziekenhuizen van -25% tot -50%                 10                         7                          1                           1

A q ziekenhuizen 5 -50%                                  13                        17                                                     10
N gezondheidsregio's                               27                   27                   629                   2030

In de regio's Twente, Dordrecht en Delft vond de grootste daling van het aantal
ziekenhuizen plaats31.  Dit is enerzijds te verklaren door fusies tussen ziekenhuizen en
anderzijds doordat een aantal ziekenhuizen gedurende   1978   tot  en  met  2002   zijn
uitgetreden. Alleen in de regio Flevoland was sprake van een toename van het aantal
ziekenhuizen. In praktisch alle regio's is het aantal academische ziekenhuizen gelijk
gebleven. In slechts 66n regio is het aantal academische ziekenhuizen verminderd als
gevolg van een fusie. Ook bij categorale ziekenhuizen valt op dat het percentage
waarmee het aantal ziekenhuizen is gereduceerd, in bijna de helft van de regio's
groter of gelijk is aan 0%. In twee regio's, namelijk Breda en Eindhoven, was zelfs
sprake van een uitbreiding van het aantal categorale ziekenhuizen. Echter als er
categorale ziekenhuizen uittreden of fuseren, vermindert het aantal categorale
ziekenhuizen in de regio's over het algemeen met 50% of meer. Dit wordt met name
veroorzaakt door het relatief geringe aantal categorale ziekenhuizen in de regio.

4.2.4 Conclusie en samenvatting ten aanzien van ontwikkeling van
aanbieders van ziekenhuiszorg

Geconcludeerd kan worden dat het aantal ziekenhuizen afneemt, met uitzondering van
academische en topziekenhuizen. Deze ziekenhuizen onderscheiden zich van andere
ziekenhuizen door de omvang van het ziekenhuis en de mate van medisch
gespecialiseerde zorgverlening. De ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen wordt
beYnvloed door toetreding van ziekenhuizen, uittredingen uit de markt en fusies. Later
daarover in hoofdstuk 5 'De ontwikkeling van de marktstructuur' meer.

4.3       Ontwikkeling van het aantal erkende bedden

4.3.1  Ontwikkeling van het totaal aantal erkende bedden
In de erkenningsbeschikking van ziekenhuizen wordt het aantal erkende bedden
opgenomen. Het aantal erkende bedden is een van de budgetparameters in de
functionele budgettering. Feitelijk is dit de maximaal toegestane klinische
productiecapaciteit van ziekenhuizen. Het aantal erkende bedden dat in figuur 4.4
wordt weergegeven heeft als telmoment  1  januari in enig jaar. Uit de figuur blijkt dat
het aantal erkende bedden tot halverwege de jaren negentig gestaag daalt. Vanaf dat
moment stabiliseert de daling zich. De totale daling van het aantal erkende bedden

29 In slechts 6 regio's bevindt zich een academisch ziekenhuis.
30 In slechts 20 regio's bevinden zich categorale ziekenhuizen.
31

Zie bijlage B. 4.1 voor de ontwikkeling van het aantal ziekenhuizen per gezondheidsregio.
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van 1978 tot en met 2002 is 22,5%. Het aantal erkende bedden in de randstedelijke

regio's is relatief sneller afgenomen dan in de niet-randstedelijke regio's.

Figuur  4.4:  Ontwikkeling  van  het  totaal  aantal  erkende  bedden  1978  tot  en  met  2002
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In figuur 4.5 wordt de ontwikkeling van het aantal erkende bedden naar de aard van
het ziekenhuis weergegeven. Het aantal crkende bedden is bij categorale ziekenhuizen
relatief het sterkst afgenomen, gevolgd door algemene ziekenhuizen. Bij academische
ziekenhuizen is het aantal bedden toegenomen. Deze toename kan worden verklaard
door de toetreding van een algemeen ziekenhuis dat in 1985 de academische status
kreeg en de fusies tussen academische ziekenhuizen en kinderziekenhuizen die
eveneens daarmee de academische status verwierven. De sterke afname van het aantal
erkende bedden van categorale ziekenhuizen hangt samen met het relatief grote aantal

uittredingen van deze ziekenhuizen uit de markt van ziekenhuiszorg.

Figuur 4.5: Ontwikkeling van het totaal aantal erkende bedden naar de aard van het
ziekenhuis 1978 tot en met 2002
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Indien de ontwikkeling van het aantal erkende bedden wordt uitgesplitst naar de aard
van het algemeen ziekenhuis, valt het volgende op. Zoals uit figuur 4.6 blijkt neemt
het aantal erkende bedden bij centrum- en basisziekenhuizen af, terwijl het aantal bij
topziekenhuizen toeneemt. Tevens blijkt uit de vergelijking tussen figuur 4.6 en figuur
4.3 dat het aantal bedden bij topziekenhuizen sneller toeneemt dan het aantal
topziekenhuizen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat bij deze ziekenhuizen een
aanzienlijke schaalvergroting heeft plaatsgevonden.

Figuur 4.6: Ontwikkeling van het totaal aantal erkende bedden naar de aard van
algemene ziekenhuizen  1978  tot en met 2002
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Figuur 4.7: Ontwikkeling van het totaal aantal erkende bedden per ziekenhuis naar de
aard van ziekenhuizen  1978  tot en met  2002
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In figuur 4.7 wordt de ontwikkeling van het gemiddeld aantal erkende bedden naar de
aard van het ziekenhuis weergegeven. Uit de figuur blijkt dat het gemiddeld aantal
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erkende bedden naar de aard van het ziekenhuis toeneemt dan wel een stabiel patroon
vertoont. Dat impliceert dat er in meer of mindere mate schaalvergroting heeft

plaatsgevonden. Deze schaalvergroting heeft met name plaatsgevonden onder top- en
basisziekenhuizen. Alleen bij categorale ziekenhuizen kan worden geconstateerd dat
het aantal erkende bedden per categoraal ziekenhuis is afgenomen. De ontwikkeling
van het aantal erkende bedden bij academische ziekenhuizen laat een grillig verloop
zien. Dit verloop is te verklaren doordat enerzijds 6dn algemeen ziekenhuis de
academische status kreeg. Anderzijds doordat vooruitlopend op een fusie met een
academisch ziekenhuis een aantal relatief kleine kinderziekenhuizen de academische
status kreeg.

4.3.2 Regionale ontwikkeling aantal erkende bedden
De ontwikkeling van het aantal erkende bedden in de regio's wordt in tabel 4.2
samengevat. Uit deze tabel blijkt dat in alle

regio's bi 
alle categorieen ziekenhuizen

een afname van het aantal erkende bedden plaatsvindt3 .

Tabel   4.2:    Gezondheidsregio's   gecategoriseerd   naar   de   procentuele   ontwikkeling
1978 tot 2002 van het aantal erkende bedden naar aard van het ziekenhuis

AlleProcentuele ontwikkeling Algemeen Academisch Categoraalziekenhuizen

A q erkende bedden 225%                                1                           1                           1                           1

A q erkende bedden van 25% tot 0%                0                       1                        1                        1

A q erkende bedden van 0%  tot -25%                        18                                       17                                        4                                          3

A q erkende bedden 5 -25%                                   8                              8                              0                             15

N gezondheidsregio's                               27                   27                    6                    20

De grootste daling van het aantal erkende bedden vond plaats in de regio Het Gooi,
terwijl de grootste toename plaatsvindt in de regio Flevoland. In een groot aantal
regio's neemt met name het aantal erkende bedden bij categorale ziekenhuizen met
meer dan 25% af. Dit heeft te maken met het relatief grote aantal uitgetreden en het
relatief geringe aantal categorale ziekenhuizen per regio. Alleen in de regio
Stedendriehoek nam het aantal erkende bedden van categorale ziekenhuizen door een
autonome groei met 80% toe. Opvallend is dat het aantal erkende bedden van
academische ziekenhuizen slechts in een beperkt aantal regio's is gedaald. In de
regio's Rijnmond en Groningen nam het aantal erkende bedden bij academische
ziekenhuizen toe. Deze toenames zijn beide te verklaren door fusies tussen categorale
en academische ziekenhuizen.

4.3.3 Conclusie en samenvatting ten aanzien van de ontwikkeling van
erkende bedden

De daling van het aantal erkende bedden hangt samen met een aantal ontwikkelingen.
Allereerst zijn er ziekenhuizen en met name kleine ziekenhuizen uit de markt
getreden. Ten tweede is de daling te wijten aan fusies tussen ziekenhuizen. Fusies
gingen veelal gepaard met nieuwbouw. Aan de toestemming van nieuwbouw was
veelal de voorwaarde van beddenreductie verbonden (Meloen, 2000).

32
Zie bijlage B 4.2 voor de ontwikkeling van het aantal erkende bedden per gezondheidsregio.
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Samenvattend kan worden gesteld dat het aantal erkende bedden van academische en
topziekenhuizen in de periode van  1978 tot en met 2002 is toegenomen. Derhalve kan
worden geconcludeerd dat de reductie van het aantal erkende bedden met name ten
koste is gegaan van kleine ziekenhuizen (Den Hartog e.a, 2002).

4.4       Ontwikkeling van de productie van ziekenhuizen

De productie van ziekenhuis is te onderscheiden in klinische en niet-klinische
productie. De financiering van het ziekenhuis wordt voor een belangrijk deel
gerealiseerd door de productie van het ziekenhuis. De belangrijkste
productieparameters in de functionele budgetteringssystematiek zijn opnames,
verpleegdagen, dagverplegingsdagen en polikliniekbezoeken. Hieronder zal de
ontwikkeling van de respectieve productieparameters worden besproken, met
uitzondering van de ontwikkeling van het aantal polikliniekbezoeken. Hiervan is
afgezien omdat hierbij sprake is van zowel definitieverschillen als onvoldoende
consistente en betrouwbare gegevens over de periode  1978  tot en  met 2001 hiervan  is
afgezien.     De     data met betrekking tot dagverplegingsdagen zijn vanaf     1983
beschikbaar. Het aantal productieparameters dat per jaar wordt weergegeven, betreft
de productie van het gehele betreffende jaar.

Figuur 4.8:  Ontwikkeling van het totaal absolute aantal verpleegdagen  1978  tot 2002
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4.4.1 Verpleegdagen
Het totaal aantal verpleegdagen  is  in de periode  1978  tot 2002 afgenomen (zie figuur
4.8). Het aantal verpleegdagen daalde sneller dan het totaal aantal erkende bedden. Dit
is opvallend aangezien het betekent dat het aantal verpleegdagen, ondanks de
vergrijzing, nog sterker is gedaald, terwijl ceteris paribus verwacht mag worden dat
het bezettingspercentage zou stijgen. De daling van het aantal verpleegdagen wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de gemiddelde verpleegduur enerzijds
en een daling van het aantal opnames anderzijds. De medisch-technologische
ontwikkelingen zullen hieraan bijgedragen hebben. Indien de randstedelijke regio's
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worden vergeleken met de perifere gezondheidsregio's, kan worden geconstateerd dat
het relatieve aantal verpleegdagen in randstedelijke regio's aanzienlijk sneller is
gedaald dan in de overige regio's.

Figuur 4.9: Ontwikkeling van het totaal absolute aantal verpleegdagen naar de aard
van het ziekenhuis  1978  tot 2002
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Het aantal verpleegdagen uitgesplitst naar de aard van het ziekenhuis is weergegeven
in figuur 4.9. Voor alle categorieen ziekenhuizen geldt dat het aantal verpleegdagen is
afgenomen. De grootste relatieve afname vond plaats bij categorale ziekenhuizen,
gevolgd door algemene ziekenhuizen. De afname van het aantal verpleegdagen bij
academische ziekenhuizen is relatief beperkt gebleven. Het aantal verpleegdagen bij
academische ziekenhuizen     nam     tot      1988 toe. Daarna stabiliseert het aantal
verpleegdagen. Vanaf 1993 heeft zich een daling ingezet.

Figuur 4.10: Ontwikkeling van het totaal absolute aantal verpleegdagen naar de aard
van algemene ziekenhuizen  1978  tot  2002
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Indien algemene ziekenhuizen worden onderverdeeld in top-, centrum- en
basisziekenhuizen valt op dat het aantal verpleegdagen bij basis- en
centrumziekenhuizen is afgenomen (zie figuur 4.10). Bij basisziekenhuizen was de
dating relatief het grootst. De ontwikkeling van het aantal verpleegdagen bij
topziekenhuizen is vergelijkbaar met die van academische ziekenhuizen. Na een
aanvankelijke toename  tot 1989 neemt het aantal vanaf  1991 af. Echter het aantal
verpleegdagen in 2001  is nog niet onder het niveau van 1978 gedaald.

De ontwikkeling van het gemiddeld aantal verpleegdagen per ziekenhuis naar de aard
van het ziekenhuis wordt in figuur 4.11 weergegeven. Het grootst aantal
verpleegdagen wordt geproduceerd door topziekenhuizen. Dit is logisch omdat de
productiecapaciteit van deze ziekenhuizen het grootst is. Voorts blijkt dat het aantal
verpleegdagen per ziekenhuis  over het algemeen in de  loop van  1978  tot en  met 2001
is afgenomen. De grootste daling deed zich voor bij centrum- en basisziekenhuizen.
De toename van het aantal verpleegdagen bij algemene ziekenhuizen als totaal is met
name te verklaren door het noemereffect aangezien relatief veel kleine ziekenhuizen
zijn uitgetreden. De kleinste daling van het aantal verpleegdagen per ziekenhuis vond
plaats onder academische ziekenhuizen.

Figuur     4.11:     Ontwikkeling    van    het    totaal    absolute    aantal    verpleegdagen    per
ziekenhuis naar de aard van het ziekenhuis  1978 tot 2002
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4.4.2  Ontwikkeling van het aantal verpleegdagen in de regio's.
Uit tabel 4.3 blijkt dat in het merendeel van de regio's het aantal verpleegdagen sterk

33is afgenomen  . De grootste daling vond plaats in Het Gooi, terwijl door de vestiging
van een nieuw ziekenhuis in de regio het aantal verpleegdagen in Flevoland met meer
dan 25% toenam. In bijna alle regio's is het aantal verpleegdagen van algemene
ziekenhuizen met meer dan 25% afgenomen. Hetzelfde is het geval bij categorale
ziekenhuizen. In slechts de helft van de regio's is het aantal verpleegdagen van
academische ziekenhuizen met meer dan 25% afgenomen. Ook uit deze gegevens

33

Zie bijlage B 4.3 voor de ontwikkeling van het aantal verpleegdagen per gezondheidsregio.
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blijkt dat het aantal regio's waarin het aantal verpleegdagen met meer dan 25% is
afgenomen groter is dan het aantal regio's waarin het aantal erkende bedden met meer
dan 25% is afgenomen. Ook hieruit kan worden geconcludeerd dat de benutting van
de klinische capaciteit afneemt.

Tabel 4.3. Gezondheidsregio's gecategoriseerd naar de procentuele ontwikkeling
1978 tot  2002 van het aantal verpleegdagen naar aard van  het ziekenhuis
Procentuele ontwikkeling Algemeen Academisch Categoraal

Alle
ziekenhuizen

A q verpleegdagen 2 25%                              1                        1                       0                       1
A q verpleegdagen van 25% tot 0%                    0                          0                          1                          0

A q verpleegdagen van 0% tot -25%                  1                           0                          2                          3

a q verpleegdagen 5 -25%                            25                      26                      3                      15
N gezondheidsregio's                               27                   27                    6                    1934

In de bovenstaande analyses is telkens uitgegaan van het absolute aantal
verpleegdagen. Dat impliceert dat niet gecorrigeerd is voor productiecapaciteit. Indien
het aantal verpleegdagen gecorrigeerd wordt voor de grootte van het ziekenhuis35

ontstaat een ander beeld dan hiervoor is beschreven. Dit beeld wordt weergegeven
door het zogenaamde bezettingspercentage, waarover later in dit hoofdstuk meer.

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aantal
verpleegdagen afneemt. Opvallend is het dat met name grote ziekenhuizen in staat
zijn de daling te beperken dan wel tegen de ontwikkeling in een toename te realiseren.
Deze ontwikkeling hangt samen met de ontwikkeling van het aantal erkende bedden,
waarbij tevens moet worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van het aantal
verpleegdagen achterblijft bij de toename van het aantal erkende bedden. Dit heeft te
maken met de reductie van de gemiddelde verpleegduur per opname, waarover later in
dit hoofdstuk meer.

4.4.3 Opnames
Het totaal aantal opnames is vanaf 1978 tot en met 2002 enigszins afgenomen (zie
figuur 4.12). Dit is aanzienlijk minder dan de daling van het aantal erkende bedden en
verpleegdagen. Dit impliceert dat de verpleegduur in de betreffende periode is
afgenomen. Het aantal opnames in de randstedelijke regio's is sterker gedaald dan in
de perifere regio's.

34 Dit aantal regio's verschilt met het aantal regio's waar een categoraal ziekenhuis gevestigd is. Dit
kan worden verklaard door het feit dat het categorale ziekenhuis weliswaar nog erkend was, maar
geen productie meer leverde. Dit duidt veelal op het feit dat een dergelijk ziekenhuis wordt
opgeheven.

35 De correctie is als volgt aangebracht. Het gemiddeld aantal verpleegdagen wordt gedeeld door het
gemiddeld aantal erkende bedden van de respectieve categorieen ziekenhuizen. Het gemiddeld
aantal verpleegdagen wordt daarbij berekend door het totaal aantal verpleegdagen van de
respectieve categorieen ziekenhuizen te delen door het aantal ziekenhuizen in de betreffende
categorie. Op dezelfde wijze wordt het gemiddeld aantal erkende bedden berekend. De overige
parameters zijn op dezelfde wijze gecorrigeerd voor de grootte van het ziekenhuis.
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Figuur  4.12.  Ontwikkeling van  het  totaal  aantal  opnames  1978  tot  2002
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In figuur 4.13 is het aantal opnames naar de aard van het ziekenhuis weergegeven. De
meeste opnames worden gerealiseerd door algemene ziekenhuizen. Bij algemene en
categorale ziekenhuizen is het aantal opnames afgenomen. Het aantal opnames in
academische ziekenhuizen is evenwel gestegen met 37%.

Figuur   4.13:    Ontwikkeling   van   het   totaal   aantal   opnames   naar   de   aard   van   het
ziekenhuis 1978 tot 2002
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Indien de ontwikkeling van het aantal opnames wordt uitgesplitst naar top-, centrum-
en basisziekenhuis valt op dat bij topziekenhuizen het aantal opnames sterk toeneemt
(zie figuur 4.14). In centrum- en basisziekenhuizen daarentegen daalt het aantal
opnames. Centrum- en topziekenhuizen laten een antagonistische ontwikkeling zien.
Dit is te verklaren door het feit dat door fusies centrumziekenhuizen topziekenhuizen
worden. De grootste daling van het aantal opnames vond plaats bij basisziekenhuizen.
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Figuur  4.14:  Ontwikkeling van  het  totaa!  aantal  opnames  naar de  aard  van  algemene
ziekenhuizen  1978  tot  2002
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Het aantal opnames per ziekenhuis neemt toe met uitzondering van het aantal
opnames in categorale ziekenhuizen (zie figuur   4.15).    Bij alle ziekenhuizen,   met
uitzondering van academische ziekenhuizen, is een gestage groei te constateren. De
verklaring voor de grillige ontwikkeling bij academische ziekenhuizen is reeds
beschreven bij de ontwikkeling van het aantal erkende bedden per ziekenhuis. De
grootste toename van het aantal opnames per ziekenhuis vond plaats bij algemene
ziekenhuizen. Met name bij basisziekenhuizen valt een relatief grote toename te
constateren. Onder centrumziekenhuizen was de groei het minst.

Figuur 4.15:  Ontwikkeling van het totaal aantal opnames per ziekenhuis  naar de aard
van het ziekenhuis  1978  tot  2002
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Indien de ontwikkeling van het aantal opnames gecorrigeerd wordt voor grootte
kunnen de ziekenhuizen onderling worden vergeleken. Uit figuur 4.16 blijkt  dat  het
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gemiddeld aantal opnames per gemiddeld erkend bed bij categorale ziekenhuis het
laagst is. Dit is te verklaren uit het feit dat categorale ziekenhuizen zich over het
algemeen richten op zeer gespecialiseerde behandelingen met een lange verpleegduur,
zoals revalidatie. De omloopsnelheid van patienten zal daarmee ook aanzienlijk
kleiner zijn. Voorts valt op dat op basis van deze correctie blijkt dat relatief kleine
ziekenhuizen gedurende de periode  1978 tot   2002 in toenemende mate meer opnames
per erkend bed realiseren dan grotere ziekenhuizen. Dit kan eveneens worden
verklaard uit de aard van de behandelingen. Immers basis- en centrumziekenhuizen
bieden niet alle medisch-specialistische zorg, terwijl top- en academische
ziekenhuizen dat wel doen, wat ook gepaard gaat met medisch intensievere
behandelingen. Het relatief grillige beeld van de ontwikkeling van het aantal opnames
per erkend bed bij basisziekenhuizen heeft te maken met het geringe aantal
basisziekenhuizen. Hierdoor worden ontwikkelingen in het aantal opnames door
fusies, uittredingen en ontwikkelingen in het marktaandeel duidelijker zichtbaar.

Figuur 4.16: Ontwikkeling van het aantal opnames gecorrigeerd voor de grootte van
het ziekenhuis 1978 tot 2002
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4.4.4 Ontwikkeling aantal opnames in de regio.
In de meeste regio's is het aantal opnames minder afgenomen dan het aantal bedden
of het aantal verpleegdagen (zie tabel 4.4)36. De grootste toename van het totaal aantal
opnames vond plaats in de regio Flevoland, hetgeen verklaard wordt door de toename
van het aantal ziekenhuizen in deze regio. De grootste afname van het totaal aantal
opnames vond plaats in de regio's Kennemerland en Gouda. Het aantal opnames bij
algemene ziekenhuizen daalt in de meeste regio's. In de regio's Kennemerland en
Zuid-Limburg vond de grootste daling plaats. Voor academische ziekenhuizen vond
in relatief weinig regio's een daling plaats.

36
Zie bijlage B 4.4 voor de ontwikkeling van het aantal opnames per gezondheidsregio.
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Tabel   4.4:   Gezondheidsregio's  gecategoriseerd  naar  de  procentuele  ontwikkeling
1978 tot 2002 van het aantal opnames naar aard van het ziekenhuis
Procentuele ontwikkeling Alle ziekenhuizen Algemeen Academisch Categoraal
A q opnames 225%                            2                          2                         3                          9

a q opnames van 25% tot 0%                  8                             7                             2                              1
A q opnames van 0% tot-25%                  16                               16                                1                                  2

A q opnames 5 -25%                               1                             2                             0                             7

N gezondheidsregio's                       27                     27                      6                       19

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aantal opnames in
de loop van de jaren is toegenomen. Het is opvallend dat ook hier academische en
topziekenhuizen een relatief sterke groei doormaken, terwijl de relatief kleine
ziekenhuizen een meer bescheiden groei hebben, dan wel het aantal opnames zagen
afnemen. Het feit dat in het algemeen het aantal verpleegdagen afneemt en het aantal
opnames toeneemt, impliceert een afname van de gemiddelde verpleegduur per
opname.

4.4.5 Dagverplegingsdagen
Voor de vaststelling van het aantal dagverplegingsdagen is aangesloten bij de CTG-
definitie van dagverplegingsdagen. Deze luidt: "een aantal uren durende vorm van
verpleging in een ziekenhuis, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in
verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een onderzoek of behandeling door
een medisch specialist". Deze definitie vormt de betalingstitel voor ziekenhuizen. De
data  zijn pas vanaf 1983 beschikbaar. Het aantal dagverplegingsdagen is vanaf  1983
sterk gestegen en vormt feitelijk een groeimarkt (zie figuur 4.17). De ontwikkeling
van dagverplegingsdagen in ziekenhuizen in randstedelijke regio's volgt een gelijke
tred met die van ziekenhuizen in de niet-randstedelijke regio's. Ook het aantal
dagverplegingsdagen is structureel hoger bij ziekenhuizen in de niet-randstedelijke
regio's. Dit is te verklaren door het feit dat het aantal ziekenhuizen in deze regio's in
het algemeen groter is dan in de randstedelijke regio's.

Figuur  4.17:  Ontwikkeling  van  het  totaal  aantal  dagverplegingsdagen  1983  lot  2002
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In figuur 4.18 is de ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen onderscheidend
naar academische, algemene en categorale ziekenhuizen weergegeven. De relatieve
groei is bij academische ziekenhuizen het grootst, gevolgd door categorale
ziekenhuizen. Deze hoge groeipercentages zijn te verklaren door het feit dat algemene
ziekenhuizen waarschijnlijk ree(is voor 1983 een aanzienlijk aantal

dagverplegingsdagen produceerden, terwijl de productie van academische en
categorale ziekenhuizen later begon. De toename van de groei vanaf 1999 is toe te
schrijven aan algemene en academische ziekenhuizen en in mindere mate aan
categorale ziekenhuizen.

Figuur 4.18: Ontwikkeling van het totaal aantal dagverplegingsdagen naar de aard
van het ziekenhuis 1983 tot 2002
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Figuur 4.19: Ontwikkeling van het totaal aantal dagverplegingsdagen naar de aard
van het algemeen ziekenhuis 1983 tot 2002
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De ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen naar de aard van algemene
ziekenhuizen wordt in figuur 4.19 weergegeven. Het totaal aantal
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dagverplegingsdagen is het sterkst toegenomen bij topziekenhuizen en het minst bij
basisziekenhuizen. Opvallend is de inhaalslag die topziekenhuizen ten opzichte van
centrumziekenhuizen in de tachtiger jaren hebben gemaakt. Ook bij deze
ontwikkeling is sprake van een fusie-effect waardoor een aantal centrumziekenhuizen
door de fusie topziekenhuizen werden. Hierdoor vertoont de ontwikkeling bij top- en
centrumziekenhuizen een antagonistische ontwikkeling.

Het aantal dagverplegingsdagen per ziekenhuis  in de periode  1983  tot 2002 wordt  in
figuur 4.20 weergegeven. Hieruit blijkt dat het aantal dagverplegingsdagen per
ziekenhuis bij alle categorieen ziekenhuizen is toegenomen. Hieruit blijkt tevens dat
algemene ziekenhuizen waarschijnlijk reeds eerder gestart zijn met de productie van
dagverplegingsdagen. De ontwikkeling van dagverplegingsdagen bij topziekenhuizen
en academische ziekenhuizen ontlopen elkaar niet veel. Deze ziekenhuizen
produceren de meeste dagverplegingsdagen. Categorale ziekenhuizen produceren het
minst aantal dagverplegingsdagen. Dit heeft te maken met de aard van de
behandelingen en de grootte van de instellingen.

Figuur 4.20: Ontwikkeling van het totaal aantal dagverplegingsdagen per ziekenhuis
naar de  aard van  het ziekenhuis  1983  tot  2002
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De ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen gecorrigeerd voor de grootte van
het ziekenhuis is in figuur 4.21 weergegeven. Bij elke categorie ziekenhuizen neemt
het aantal dagverplegingsdagen toe. Basisziekenhuizen produceren het grootste aantal
gemiddelde dagverplegingsdagen per erkend bed. Categorale ziekenhuizen
produceren daarentegen het minste aantal gemiddelde dagverplegingsdagen. Dit heeft
wederom te maken met de aard van de behandelingen die ze verrichten en de daarbij
betrokken patientenpopulatie. Naarmate het ziekenhuis groter is, worden er gemiddeld
minder dagverplegingsdagen per erkend bed geproduceerd. Ook hieruit kan worden
geconcludeerd dat de zorgzwaarte van de patientenpopulatie van grote ziekenhuizen
relatief hoog  is.
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Figuur 4.21: Ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen gecorrigeerd voor de
grootte van het ziekenhuis  1978  tot  2002
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4.4.6 Ontwikkeling aantal dagverplegingsdagen in de regio's
In tabel 4.5 wordt de ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen in de regio's
ten opzichte  van 1983 weergegeven37. Hieruit blijkt ten eerste dat  in  1983  niet  in alle
regio's door alle ziekenhuizen dagverplegingsdagen werden geproduceerd. Tevens
blijkt dat in twee regio's het aantal dagverplegingsdagen met meer dan 1000% is
gestegen. De grootste toename vond plaats in de regio Nijmegen. Dit heeft echter te
maken  met het geringe aantal dagverplegingsdagen  dat  in   1983   in die regio  werd
geproduceerd. In de regio Utrecht en 's-Gravenhage was de toename het kleinst.

Tabel   4.5:    Gezondheidsregio's    gecategoriseerd   naar   de   procentuele   ontwikkeling
1983  tot  2002  van  het  aantal  dagverplegingsdagen  naar aard van  het  ziekenhuis

AlleProcentuele ontwikkeling Algemeen Academisch Categoraalziekenhuizen

a q dagverplegingsdagen <0%                                       3                      5                                              2
A q dagverplegingsdagen van 0% tot 500%                   6                    4

Aqdagverplegingsdagen  van  500%  tot  1000%                        10                                  1 1                                   2

A q  dagverplegingsdagen  2  1000%                                                      7                                    6                                                                           2

N gezondheidsregio's 2638                 26                   23,                  440

Geconcludeerd kan worden dat het aantal dagverplegingsdagen in de periode van
1983 tot 2002 sterk is toegenomen en nog steeds toeneemt. Dit heeft te maken met het
substitutie-effect. Als gevolg van medisch-technologische ontwikkelingen is het
mogelijk meer behandelingen in dagverpleging te doen.

37
Zie bijlage B 4.5 voor de ontwikkeling van het aantal dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.

38 In 1983 werden  in de regio Leiden geen dagverplegingsdagen geproduceerd.
39 In het merendeel van de academische ziekenhuizen werd in 1983 nog geen dagverplegingsdagen

geproduceerd.
40 In het merendeel  van de categorale ziekenhuizen  werd  in   1983  nog geen dagverplegingsdagen

geproduceerd.
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4.4.7 Gemiddelde verpleegduur
De gemiddelde verpleegduur wordt berekend door het aantal verpleegdagen te delen
door het aantal opnames.  In 1978 verbleven patienten gemiddeld bijna 15 dagen in het
ziekenhuis. In 2001 was het aantal dagen gedaald tot 8,6 dagen. In de randstad is de
gemiddelde verpleegduur lager dan in perifere gebieden. Het verschil neemt echter af.
Was  in  1978 het verschil ongeveer  1  dag,  in 2001  is het verschil teruggebracht tot 0,2
dagen. In figuur 4.22 wordt de ontwikkeling van de gemiddelde verpleegduur
weergegeven.

Figuur 4.22:  Ontwikkeling van de gemiddelde verpleegduur  1978  tot 2002
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Figuur 4.23: Ontwikkeling van de gemiddelde verpleegduur naar de aard van het
ziekenhuis  1978  tot 2002
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Indien onderscheid gemaakt wordt in de aard van het ziekenhuis, valt op dat
categorale ziekenhuizen een hoge gemiddelde verpleegduur hebben (zie figuur 4.23).
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Dit is te verklaren door de aard van de behandelingen en de populatie patienten die
wordt bediend. Onder de categorale ziekenhuizen bevinden zich een groot aantal
revalidatiecentra met een hoge gemiddelde verpleegduur. Onder zowel academische
als algemene ziekenhuizen neemt de gemiddelde verpleegduur af Opvallend is het dat
het  verschil in verpleegduur tussen deze categorieen ziekenhuizen toeneemt.  In   1978
was het verschil slechts 0,2 dagen, terwijl het verschil in 2001 2,1 dagen was.

Ook de ontwikkeling van de verpleegduur onder algemene ziekenhuizen vertoont een
dalende trend (zie figuur 4.24). De gemiddelde verpleegduur bij basisziekenhuizen
ligt aanzienlijk lager dan bij de overige categorieen ziekenhuizen. Het verschil in
gemiddelde verpleegduur bij centrum- en topziekenhuizen neemt in de loop van de
jaren af. In 2001 is het verschil nihil geworden. Dit kan er op duiden dat de
patiEntenpopulaties tussen centrum- en topziekenhuizen qua zorgzwaarte naar elkaar
toe groeien. Eerder is bij de ontwikkeling van het aantal opnames, gecorrigeerd voor
de grootte van het ziekenhuis, gesuggereerd dat het verschil te maken kan hebben met
verschillen in de gemiddelde verpleegduur. Echter uit figuur 4.24 blijkt dat dit in ieder

geval voor de late jaren negentig niet meer opgaat. Dat wijst erop dat de oorzaak moet
worden gezocht in de verschillen in de bezetting. De gemiddelde verpleegduur bij
basisziekenhuizen verschilt van de overige ziekenhuizen, zodat het aannemelijk is dat
de populatie qua zorgzwaarte verschilt van de overige ziekenhuizen. Geconcludeerd
kan  worden  dat de gemiddelde verpleegduur vanaf 1978 gestaag is afgenomen.  De
medisch-technologische ontwikkelingen zullen hieraan een belangrijke bijdrage
hebben geleverd.

Figuur 4.24: Ontwikkeling van de gemiddelde verpleegduur naar de aard van het
algemeen ziekenhuis  1978  tot  2002
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4.4.8 Bezettingspercentage
Het bezettingspercentage is berekend door het aantal verpleegdagen in enig jaar te
delen door het aantal erkende bedden op  1 januari van dat zelfde jaar vermenigvuldigd

86



met 365 dagen41. Feitelijk geeft het beddenbezettingspercentage de benutting van de
klinische beddencapaciteit weer en corrigeert derhalve de absolute ontwikkeling van
het aantal verpleegdagen voor de grootte van het ziekenhuis. Uit figuur 4.25 blijkt dat
het beddenbezettingspercentage vanaf  1978 is afgenomen. Dat impliceert dat steeds
meer bedden onbenut blijven.  Met name vanaf  1996  valt een sterke afname  van  het
bezettingspercentage te constateren. Uit de figuur blijkt tevens dat er nauwelijks
verschil is tussen ziekenhuizen in de randstad en ziekenhuizen in de niet-
randstedelijke regio's.

Figuur 4.25:  Ontwikkeling van bezettingspercentage  1978  tot  2002
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Indien onderscheid wordt gemaakt tussen academische, algemene en categorale
ziekenhuizen valt op dat de respectieve ziekenhuizen ieder een eigen ontwikkeling
doormaken (zie figuur 4.26).

Figuur 4.26: Ontwikkeling van het bezettingspercentage naar de aard van het
ziekenhuis  1978 tot 2002
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41

Indien het jaar een schrikkeljaar betrof, is gerekend met 366 dagen.
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Algemene ziekenhuizen vertonen een gestage daling van het bezettingspercentage.
Academische ziekenhuizen kennen aanvankelijk een stabiele periode waarna het
bezettingspercentage toeneemt om vervolgens vanaf  1990  weer  af te nemen.  De
bezettingsgraad van categorale ziekenhuizen is gedurende de periode  1978  tot en met
2001 het minst afgenomen met bijna 6% en vertoont een grillig beeld.
Het bezettingspercentage van topziekenhuizen en centrumziekenhuizen vertoont een
parallelle ontwikkeling (zie figuur 4.27). Echter het bezettingspercentage bij
topziekenhuizen is structureel lager dan dat van centrumziekenhuizen. Daarnaast is
het percentage van centrumziekenhuizen het minst gedaald. Dit strookt met eerdere
bevindingen.

Figuur 4.27: Ontwikkeling van het bezettingspercentage naar de aard van het
algemeen ziekenhuis  1978  tot  2002
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Dat betekent dat de conclusie kan worden getrokken dat het structureel lagere niveau
van opnames per erkend bed bij topziekenhuizen in vergelijking met
centrumziekenhuizen tot laat in de jaren negentig wellicht nog verklaard kan worden
door de aard van de patientenpopulatie, maar dat nadien het lage niveau te wijten is
aan een structurele lagere bezetting bij topziekenhuizen. De ontwikkeling van het
bezettingspercentage bij basisziekenhuizen vertoont een grillig beeld. Met name in de
periode 1987 tot en met 1997 is dit het geval.
Geconcludeerd kan worden dat in de periode  1978 tot en met 2001 de bezettingsgraad
van ziekenhuizen is afgenomen. Dat impliceert dat ziekenhuizen in toenemende mate
de benutting van de klinische capaciteit niet maximeren.

4.5 Nadere analyse van de ontwikkeling van de productie bij
ziekenhuizen

In tabel 4.6 worden de bovengenoemde ontwikkelingen van de parameters nog eens
samengevat. Bij praktisch alle ziekenhuizen dalen de parameters. De uitzondering
hierop is de stijging van het aantal erkende bedden en opnames bij academische
ziekenhuizen. Naast de toename van de genoemde parameters bij academische
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ziekenhuizen is bij topziekenhuizen ook het aantal verpleegdagen gestegen. Bij
categorale ziekenhuizen is alleen de verpleegduur toegenomen. De in tabel 4.6
opgenomen variabelen staan met elkaar in verband. De ontwikkeling van het aantal
opnames en de ontwikkeling van de verpleegduur hebben effect op de ontwikkeling
van het aantal verpleegdagen42. De ontwikkeling van het aantal verpleegdagen en
erkende bedden heeft weer effect op de bezetting van het ziekenhuis. De bezetting van
het ziekenhuis wordt immers verkregen door het aantal verpleegdagen te delen door
het aantal erkende bedden maal 365 dagen per jaar.

Interessant is om te bezien in welke mate welke dynamiek de ontwikkeling van het
aantal verpleegdagen en de beddenbezetting heeft bernvloed. Daartoe is een
verschillenanalyse uitgevoerd43. Deze analyse doet uitspraken over de ontwikkelingen
op nationaal niveau en niet op het niveau van de gezondheidsregio of individueel
ziekenhuis. De verschillenanalyse biedt inzicht in de ontwikkelingen van de
onderliggende parameters en het (compenserende) effect dat ze op de ontwikkeling
van de verpleegdagen en bezettingsgraad hebben.

Tabel 4.6: Procentuele ontwikkeling van het aantal erkende bedden, opnames,
verpleegdagen, verpleegduur en bezettingsgraad van 1978 tot en met 2001 naar de
aard van het ziekenhuis

Erkende bedden Opnames Verpleegdagen Verpleegduur Bezettlng
Academisch ziekenhuis 11% 37% -12% -35% - 21%

Algemeen ziekenhuis - 22% -6% - 47% -43% - 32%

Topziekenhuis 63% 90% 6% -44% - 29%

Centrumziekenhuis - 53% - 37% - 64% -43% - 20%

Basisziekenhuis - 74% - 65% - 81% -48% - 27%

Categoraal ziekenhuis - 54% - 61% - 56% -11% - 6%

Tabel 4.7 biedt inzicht in de uitkomsten van de verschillen analyse. De ontwikkeling
van het aantal verpleegdagen wordt bepaald door de ontwikkeling van de
verpleegduur en het aantal opnames. De verpleegduur draagt bij alle ziekenhuizen,

42 Het aantal opnames maal de gemiddelde verpleegduur resulteert in het aantal verpleegdagen. Een
toename van het aantal opnames zal het aantal verpleegdagen ceteris paribus doen toenemen en
vice versa. De afname van de verpleegduur zal het aantal verpleegdagen ceteris paribus doen
afnemen en vice versa.

43
De verschillenanalyse is afgeleid van Blommaert e.a., 1991. De ontwikkeling van het aantal
verpleegdagen wordt bepaald door het aantal opnames en de verpleegduur. Het effect als gevolg
van de ontwikkeling van de opnames wordt verkregen door (Opt-0A-23)*Vt, waarbij Op het aantal
opnames is, t het jaar 2001 en V de verpleegduur. Dit effect wordt ook wel het opname-effect
genoemd. Het effect als gevolg van de ontwikkeling van de verpleegduur wordt berekend door (Vt-
V,-23)*Opt-I. Dit effect wordt het verpleegduureffect genoemd.
De ontwikkeling van de bezettingsgraad wordt bernvioed door de ontwikkeling van het aantal
verpleegdagen en het aantal erkende bedden. Het effect als gevolg van de ontwikkeling van het
aantal verpleegdagen wordt verkregen door (Vpd,-Vpdr.21)* 1/(EB£*365), waarbij  Vpd het aantal
verpleegdagen is, t het jaar 2001  en EB het aantal erkende bedden. Dit effect wordt ook wel het
verpleegdagen effect genoemd. Het effect als gevolg van de ontwikkeling van het aantal erkende
bedden wordt berekend door (((1/(EB,*365))-((1/(EB,-11*365)))*Vpd,. Dit effect wordt het
beddeneffect genoemd.
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met uitzondering van categorale ziekenhuizen, bij aan de dating van het aantal
verpleegdagen. Door de verkorting van de ligduur hoeven patienten minder lang in het
ziekenhuis te verblijven. De reductie van het aantal verpleegdagen als gevolg van de
verkorting van de verpleegduur kan worden gecompenseerd door een toename van het
aantal opnames. Dat is het geval bij academische en topziekenhuizen. Bij de
laatstgenoemde ziekenhuizen overtreft de groei van het aantal opnames en de effecten
daarvan op de verpleegdagen het negatieve effect van de verkorting van de
verpleegduur op het aantal verpleegdagen, waardoor het netto aantal verpleegdagen
toeneemt. Het negatieve opname-effect is met name bij de relatief kleinere
ziekenhuizen groter dan het verpleegduureffect. Geconcludeerd kan worden dan met
name bij de grote ziekenhuizen de reductie van het aantal verpleegdagen te wijten is
aan de reductie van de verpleegduur, terwijl bij de kleinere ziekenhuizen met name de
reductie van het aantal opnames verantwoordelijk is voor de daling van het aantal
verpleegdagen.

Tabel 4.7: Effect van de ontwikkeling van de verpleegduur en opnames op het aantal
verpleegdagen en van de ontwikkeling van het aantal erkende bedden en
verpleegdagen  op  de  bezettingsgraad  naar  de  aard  van  het  ziekenhuis   1978  tot  en  met
2001

Academisch Algemeen Top Centrum Basis Categoraal

Verpleegduur effect -711.001 -7.656.491 -4.640.337 -2.746.331 -539.800 213.695

Opname effect 474.252 -1.144.582 4.980.410 -3.803.149 -2.051.866 -1.314.619

A Verpleegdagen -236.749 -8.801.073 340.073 -6.549.480 -2.591.666 -1.100.924

Bedden effect -0,07 0,13 -0,34 0.35 0,44 0,39

Verpleegdagen effect -0,09 -0,40 0,05 -0,55 -0,70 -0,44

A Bezettingsgraad -0,16 -0,27 -0,29 -0,20 -0,27 -0,04

De afname van de beddenbezetting is de resultante van de ontwikkeling van het aantal
verpleegdagen en erkende bedden. Het aantal erkende bedden is bij academische en
topziekenhuizen toegenomen. Om het bezettingspercentage op peil te houden moet
het aantal verpleegdagen toenemen. Dit is alleen bij topziekenhuizen het geval. Echter
de toename compenseert de afname van het bezettingspercentage als gevolg van de
toename van het aantal erkende bedden niet. Daaruit kan de conclusie worden
getrokken dat op macro-niveau de uitbreiding van het aantal erkende
ziekenhuisbedden achteraf niet noodzakelijk is gebleken om de groei van het aantal
opnames te kunnen opvangen. Immers de reductie van de verpleegduur heeft
bijgedragen aan een reductie van het aantal verpleegdagen en daarmee aan de reductie
van het bezettingspercentage. Zoals uit tabel 4.7 blijkt heeft de toename van het aantal
erkende bedden een negatieve bijdrage geleverd aan de beddenbezetting. Bij de
overige ziekenhuizen heeft de beddenreductie juist een positief effect gehad op het
bezettingspercentage Echter dit positieve effect wordt volledig tenietgedaan door de
forse reductie van het aantal verpleegdagen. Geconcludeerd kan worden dat de
toename van het aantal erkende bedden bij grote ziekenhuizen de beddenbezetting
(benutting van de klinische capaciteit) niet heeft verbeterd. Bij relatief kleine
ziekenhuizen heeft de daling van het aantal erkende bedden de benutting van de
capaciteit verbeterd, maar het positieve effect is volledig tenietgedaan door de relatief
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sterke afname van het aantal verpleegdagen, hetgeen werd veroorzaakt door een
sterke afname van het aantal opnames.

4.6 Samenvatting

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de markt van ziekenhuisdiensten nader

geanalyseerd. Het aantal ziekenhuizen in Nederland is vanaf 1978 drastisch

afgenomen, met uitzondering van het aantal academische ziekenhuizen dat stabiel is

gebleven. Binnen de categorie algemene ziekenhuizen nam alleen het aantal

topziekenhuizen toe. Daaruit kan worden geconcludeerd dat met name grote

ziekenhuizen zich hebben weten te handhaven. Met de dating van het aantal

ziekenhuizen is ook het aantal erkende bedden afgenomen. Ook hier geldt weer dat
het totaal aantal bedden bij academische en topziekenhuizen is toegenomen. Echter
het aantal erkende bedden per ziekenhuis is de afgelopen jaren toegenomen, met
uitzondering van de categorale ziekenhuizen. Dit duidt op een toenemende

schaalvergroting. Het aantal verpleegdagen is bij alle ziekenhuizen afgenomen, met
uitzondering van topziekenhuizen. Echter ook deze ziekenhuizen zijn voor wat betreft

de ontwikkeling van het aantal verpleegdagen over het hoogtepunt heen. Het aantal
verpleegdagen per ziekenhuis is alleen bij basisziekenhuizen toegenomen. Ook het
totaal aantal opnames neemt gestaag af met uitzondering van de opnames bij
topziekenhuizen. Echter indien het aantal opnames per ziekenhuis wordt onderzocht,
kan worden geconstateerd dat het aantal toeneemt met uitzondering van het aantal bij

categorale ziekenhuizen. Het feit dat het aantal verpleegdagen sterker afnam dan het
aantal opnames wijst op een daling van de gemiddelde verpleegduur. Bij ieder
categorie ziekenhuizen neemt de verpleegduur af met uitzondering van de
verpleegduur bij categorale ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de bezettingsgraad. De

ontwikkeling van dagverplegingsdagen is bij alle ziekenhuizen progressief Feitelijk
kan worden geconcludeerd dat dit een groeimarkt is.
Ten aanzien van de vraag welke variabelen bijgedragen hebben aan de ontwikkeling
van het aantal verpleegdagen en de beddenbezetting, kan het volgende worden

geconcludeerd. Met name bij grote ziekenhuizen kan de reductie van het aantal
verpleegdagen worden toegeschreven aan de reductie van de verpleegduur. Bij de
kleinere ziekenhuizen daarentegen is met name de reductie van het aantal opnames
verantwoordelijk voor de daling van het aantal verpleegdagen. De toename van het
aantal erkende bedden bij grote ziekenhuizen heeft niet geleid tot een verbetering van
de beddenbezetting, terwijl dit bij kleine ziekenhuizen wel het geval was. Echter het

positieve effect van de afname van het aantal erkende bedden op de beddenbezetting
bij kleine ziekenhuizen wordt tenietgedaan door de relatief sterke afname van het
aantal verpleegdagen. De daling van het aantal verpleegdagen bij deze ziekenhuizen
wordt veroorzaakt door de relatief sterke afname van het aantal opnames.
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HOOFDSTUK 5: ONTWIKKELING VAN DE MARKTSTRUCTUUR

5.1 Inleiding

In het hoofdstuk 'Vraagstelling en analytisch kader' is het model van Sheperd (1997)
toegepast op de markt van ziekenhuiszorg. In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling vande marktstructuur worden geanalyseerd op de elementen die in het SGR-model van
Sheperd zijn weergegeven (zie figuur 5.1). De marktstructuur van ziekenhuisdiensten
ondergaat een toenemende concentratie (Den Hartog e.a., 2000). De ontwikkeling van
de marktstructuur wordt veelal beschreven op basis van de klinische productie van
verpleegdagen (Schut, 1995; Den Hartog e.a., 1998). Hierbij wordt een
verbijzondering aangebracht door onderscheid te maken tussen verpleegdagen en
dagverplegingsdagen.

Figuur  5.1:  Operationalisatie  resultaat  in  het SGR-model  op basis van het model van
Sheperd (1997)
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In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de vraag op welke wijze de in het voorgaande
hoofdstuk beschreven ontwikkelingen doorwerken in de marktstructuur van
ziekenhuizen«. Telkens zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten in

44   De data zijn afkomstig of bewerkt op basis van de publicaties 'Basisgegevens van instellingen
voor intramurale gezondheidszorg  per   1-1-1978  tot  en  met  1-1-2002' van Prismant (ex-NZi).Daarbij is tevens de aan deze publicaties ten grondslag liggende doc:umentatie gebruikt.
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de ontwikkeling van de indices gebaseerd op verpleegdagen en dagverplegingsdagen
die de marktstructuur weergeven.
Allereerst    zal in paragraaf 5.2. worden ingegaan     op de relevante markt    van

ziekenhuiszorg. In de paragrafen 5.3. tot en met 5.6. worden de indices besproken op

basis waarvan de marktstructuur wordt geanalyseerd. In paragraaf 5.7. en 5.8. zal de
ontwikkeling van het marktaandeel op basis van respectievelijk verpleegdagen en
dagverplegingsdagen worden beschreven. In die paragrafen wordt onderscheid
gemaakt tussen de ontwikkeling van het marktaandeel van academische, algemene en

categorale ziekenhuizen. Met behulp van concentratie-indices wordt in paragraaf 5.9.
en 5.10. de ontwikkeling van de marktstructuur op nationaal en regionaal niveau in
kaart gebracht. Vervolgens wordt in paragraaf 5.11. de mate van onzekerheid van
ziekenhuizen om de bestaande afnemers te behouden, geanalyseerd. Daarna wordt in
paragraaf 5.12. een uiteenzetting gegeven van de dynamiek van die markt van
ziekenhuiszorg. Tot slot wordt in paragaaf 5.13. de toe- en uittredingsbarritres
beschreven en zal in paragraaf 5.14. en 5.15. worden stil gestaan bij de verklaring
voor de ontwikkeling van de marktstructuur. Uitgangspunt voor de analyse van de
marktstructuur   zijn de gezondheidsregio' s. De indices   die   in dit hoofdstuk worden

gepresenteerd zijn de gemiddelde indices, waarbij het gemiddelde bepaald wordt door
de indices per regio op te tellen en te delen door het aantal gezondheidsregio's. Omdat

de ziekenhuisproductie als uitgangspunt wordt genomen, kan de gezondheidsregio als
de regionale markt worden beschouwd (Schut, 1995).

5.2 Relevante markt

De gezondheidszorg is een gereguleerde markt. De overheid oefent door middel van
de tarieven-, plannings- en kwaliteitswetgeving een sterke invloed uit op de
ziekenhuisvoorzieningenmarkt in het algemeen en op de toetredingsbarritres in het
bijzonder. Op basis van de tarievenwetgeving reguleert de overheid de prijsvorming
en de kosten van de gezondheidszorg en grijpt daarmee rechtstreeks in op de
bekostigingsmarkt. De toegang tot de markt van ziekenhuisvoorzieningen en de
spreiding daarvan wordt geregeld via de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Tot slot
worden via de kwaliteitswetgeving eisen gesteld aan de kwaliteit van de
ziekenhuiszorg.

Voor de analyse van de marktstructuur van de ziekenhuisvoorzieningen is de
relevante markt van belang. De afoakening van de relevante markt kan op diverse
wijzen plaatsvinden. In de literatuur wordt veelal onderscheid gemaakt tussen de

productmarkt en geografische markt (Baarsma e.a., 2002; Sheperd, 1997; Gaynor e.a.,
2000; NMa, 2002). De productmarkt omvat alle producten, die op basis van de

productkenmerken, prijs en gebruik door de consument uitwisselbaar zijn. De
relevante geografische markt wordt gedefinieerd als een afgebakend gebied
waarbinnen ondernemingen een rol spelen in vraag en aanbod van producten.

Bovendien zijn de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen, zodat het gebied
van een ander geografisch gebied kan worden onderscheiden (Baarsma e.a., 2002).
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De operationalisatie van de markt van ziekenhuisdiensten is divers en sterk
afhankelijk van de beschikbare data. White e.a. (1988) hanteert de provincie als de
relevante markt. Het grote voordeel van deze benadering is volgens Zwanziger e.a.
(1990) dat dergelijke grenzen relatief betrouwbaar zijn. Bovendien zijn de
noodzakelijke data vrijwel altijd beschikbaar. Deze benadering heeft echter als nadeel
dat binnen grote provincies de ziekenhuizen niet noodzakelijkerwijs met elkaar
hoeven te concurreren (Robinson e.a., 1987). Robinson e.a. (1987) ondervangen dit
door de geografische markt af te bakenen door alle ziekenhuizen binnen een zekere
straal te beschouwen als relevante concurrenten (fixed radius). Ook in de Nederlandse
situatie wordt een dergelijke benadering gehanteerd (Schut, 1997). Deze afbakening
stoelt op de assumptie dat de actie-radius overeenkomt met de afstand die een patient
in overwegende mate wil afleggen (Zwanziger e.a., 1990). Klingensmith (1988) komtop basis van juridische uitspraken in de Verenigde Staten tot de conclusie dat de
ziekenhuismarkt over het algemeen als een geografisch afgebakende markt wordt
gezien. Echter hij stelt ook vast dat de introductie van de DBC's betere
aanknopingspunten zal bieden voor de relevante productmarkt. De relevante markt
worden door Elsinga e.a. (1973) vastgesteld op basis van de productenstroom van en
naar potentiele geografische markten. Naarmate deze stroom minder is, wordt de
potentiele marla als een andere geografische markt getypeerd. Deze benadering
vereist adequate data over de productenstroom tussen de geografische gebieden van
de betreffende ziekenhuizen. De belangrijkste kritiek op deze methode is dat de
actuele productstromen kunnen afwijken van de toekomstige stromen o.a. als gevolg
van prijswijzigingen en wijzigingen in de distributie (Gaynor e.a., 2000; Dranove e.a.,
1994). In de Nederlandse situatie kan hierbij worden gedacht aan de sluiting van
ziekenhuislocaties, centralisatie van bepaalde zorgvormen of eventuele wijzigingen
als gevolg van de introductie van DBC's. Sacher e.a. (1998) concluderen bij eenvergelijking tussen het totale cluster van spoedeisende opnames en spoedeisende
opnames waarbij onderscheid gemaakt werd tussen verschillende soorten opnames,
dat er op basis hiervan verschil kan worden aangebracht in de geografische markten.
Ook Varkevisser e.a. (2003) constateren dat er in de Nederlandse situatie onderscheid
gemaakt kan worden in verschillende productmarkten. Zo is de relevante geografisch
afgebakende markt bij spoedeisende hulp kleiner dan bij dagbehandelingen. Patienten
zijn bereid verder te reizen om een dagbehandeling te ondergaan dan in het geval van
spoedeisende hulp. Echter Varkevisser komt op basis van deze constatering niet tot
een geografische afbakening van de relevante markt. Zwanziger e.a. (1988) brengen
een verdere differentiatie aan in de producten door uit te gaan van enkele DBC's en
selecteren die regio's van waaruit meer dan 3% van DBC's afkomstig zijn.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er verschillende methodieken
zijn om de relevante markt vast te stellen. Schmalensee (1997) en Dranove e.a. (1994)
concluderen dat in de literatuur geen eenduidigheid bestaat over een voorkeur op basis
waarvan de afbakening plaatsvindt. Voor de afbakening van de relevante markt is in
deze studie gekozen voor gezondheidsregio's. Schut (1995) stelt dat indien
ziekenhuizen als economische eenheden kunnen worden beschouwd en de totale
ziekenhuisproductie als uitgangspunt wordt gekozen, de WZV-regio als de relevante
markt kan worden beschouwd. De relevante data van 1978 tot en met 200245 waren

45
Productiegegevens waren tot 2002 beschikbaar.
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zowel op het niveau van de gezondheidsregio (n=27) als provincie beschikbaar.

Aangezien de totale ziekenhuisproductie als uitgangspunt wordt genomen en
gezondheidsregio's gebruikt zijn voor de planning van de ziekenhuiszorg in het kader

van de WZV, wordt in deze studie de gezondheidsregio als relevante marla
beschouwd. Bovendien hebben provincies het nadeel dat ziekenhuizen vanwege de

geografische ligging niet noodzakelijkerwijs concurrenten van elkaar hoeven te zijn.

Het ziekenhuisproduct is niet homogeen. De behandelingen verschillen in hun aard.
Een aantal behandelingen is alleen mogelijk in zeer gespecialiseerde ziekenhuizen.

Dat betekent dat de aanbieders van ziekenhuiszorg ook in hun aard verschillen. In de
markt van ziekenhuiszorg kennen we drie soorten ziekenhuizen, namelijk
academische, algemene en categorale ziekenhuizen, waarbij onderscheid gemaakt kan
worden in de aard van de behandeling. Op dit niveau waren echter geen bruikbare
data voorhanden zodat het product niet kon worden ingedeeld naar de aard van de
behandeling. De behandelingen konden wel worden onderscheiden naar
behandelingen waaraan wel en geen opname was verbonden (behandelingen in

dagverpleging). In dit hoofdstuk wordt de ziekenhuisproductie op basis waarvan de
marktstructuur wordt geanalyseerd, gedefinieerd als het aantal verpleegdagen en

dagverplegingsdagen dat een ziekenhuis produceert.

5.3        Concentratie-indices

Een belangrijk kenmerk van de marktstructuur is de mate van concentratie. Naarmate

de concentratie hoger is, is er minder concurrentie tussen de ondememingen (in casu

ziekenhuizen). De concentratie kan met verschillende indices worden gemeten. De
meest bekende zijn de concentratiegraden en de Herfindahl-Hirschman-index. De

concentratiegraad meet het marktaandeel van de grootste x ziekenhuizen in de markt en

wordt als volgt verkregen:

A   .          '  ,       'tillx ,      ,  "          "Ir I       ,.                      -3,

C,= E Mi 0=1.k x+1...n)F. 't'  21 2    •-

waarbij Mi het marktaandeel van het i-e ziekenhuis is en Mi>0. Voor i wordt veelal de

marktleider, de twee of vier grootste ziekenhuizen genomen, respectievelijk C 1, (2 en

(4· Als de Cide waarde 1 aanneemt, is er sprake van een monopolie. De vergelijking

tussen de concentratiegraden verschaft informatie over de ontwikkeling van de
marktaandelen van de marktleider ten opzichte van het tweede, derde en vierde
ziekenhuis.
De Herfindahl-Hirschman-index (HHI) is de som van de gekwadrateerde
marktaandelen van de ziekenhuizen die opereren in de betreffende markt. De HHI
wordt als volgt verkregen:

HHI=94f
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waarbij Mi het marktaandeel van het i-e ziekenhuis is en waarbij Mi>0. Het voordeel
van deze index is dat alle ziekenhuizen in de marla worden meegenomen en er
rekening wordt gehouden met de relatieve grootte van het marktaandeel. Een groot
marktaandeel weegt relatief zwaarder. De HHI is groter naarmate de ongelijkheid in
de marktaandelen toeneemt en naarmate het aantal ziekenhuizen afneemt. Indien de
index de waarde 1 aanneemt, is er sprake van een monopolie. Indien de HHI de
waarde 0,18 overschrijdt kan van een hoge concentratie worden gesproken (Vita e.a.,
1991, p. 366). Anderzijds stijgt de index bij een vermindering van het aantal
ziekenhuizen. De HHI bereikt een minimum als alle marktaandelen gelijk zijn en er veleziekenhuizen  in de markt actief zijn.
Hoewel er geen eenduidigheid is over de waarde van de verschillende indices, gaat erin het algemeen een voorkeur uit naar Herfindahl-Hirschman-index (HHI), aangezien
deze index zowel rekening houdt met de relatieve omvang van de concurrenten als het
aantal aanwezige concurrenten.

5.4      Onzekerheid in de markt

Een tweede belangrijke index is de onzekerheidsindex, ook wel entropiecoefficient
genoemd. De onzekerheidsindex geeft de mate aan waarin het ziekenhuis in staat is
het huidige marktaandeel te behouden. De entropiecoefficient wordt als volgt
verkregen:

n

E6IM, *log (1/Mt)    -0
1=1

waarbij Mi het marktaandeel is van het i-e ziekenhuis is en Mi>0. De
entropiecoefficient geeft de feitelijke onzekerheid weer. Hoe groter de index des te
groter de onzekerheid van het ziekenhuis om de bestaande relaties met haar afnemers te
handhaven. Bij een monopolie neemt de entropiecoefficient de waarde nul aan, hetgeen
weergeeft dat er een maximale zekerheid is in de markt. Immers de afnemers kunnen
slechts naar Wn aanbieder toe. Bij gelijke marktaandelen is de entropiecoefficient
maximaa146
Gelijke marktaandelen en een toename van het aantal ziekenhuizen verhogen dus de
onzekerheid en intensiveren de concurrentie. Naarmate er meer ziekenhuizen in de
markt opereren, zal het aantal ziekenhuizen minder zwaar meewegen in de index. Met
andere woorden naarmate n stijgt, neemt de onzekerheid minder in omvang toe.

De relatieve entropiecoefficient is een onzekerheidsindex die onafhankelijk is van het
aantal ondernemingen, waardoor de grootte van de bedrijfstak niet langer van invloed is
op het resultaat:

E,=E/log (n)

46    Mt=l/n dus E-El/n*log(n»log(n)
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waarbij de existentievoorwaarden n>0 en log(n) ongelijk aan nul zijn. De relatieve

entropiecoefficient vergelijkt de feitelijke graad van onzekerheid met de maximaal

mogelijke onzekerheid (log(n)) in de markt. Indien de feitelijke onzekerheid gelijk is
aan de maximale onzekerheid neemt de relatieve entropiecoefficient de maximale
waarde 1 aan (E=log(n)). In een monopolie is geen sprake van een relatieve
onzekerheid. Aangezien deze index corrigeert voor de grootte van de bedrijfstak, geeft
het een beter inzicht in de ongelijkheid in de marktaandelen van de ziekenhuizen.

5.5       Dynamiek in de markt

De flurditeitsindex geeft de mate van verandering weer in de marktaandelen
gedurende een zekere periode en is te gebruiken als maat voor rivaliteit binnen een

bedrijfstak. De fluYditeitsindex meet de mate van rivaliteit aan de hand van de
verandering tussen de marktaandelen van de ziekenhuizen in een bepaalde

gezondheidsregio en de index wordt als volgt verkregen:

n

F=E D
'« g

waarbij Di= |M i (t)-Mi (t- 1) | .F i s minimaal nul als er zich geen wisselingen in de

marktposities van ziekenhuizen hebben voorgedaan en in maximaal 2. In dat geval is er
66n monopolist uitgetreden en toegetreden. Bij een F>1 is sprake van een grote
rivaliteit. Een alternatieve index om de rivaliteit te meten is de zogenaamde
instabiliteitsindex (Mantel e.a., 1987). De instabiliteitsindex wordt als volgt verkregen:

„i.  n.:
S=I' | (Mi max-Mi miny Mi gem |1 1,1   I .        ··  m

waarbij Mi max het grootste, Mi min het kleinste en Mi gem het gemiddelde
marktaandeel van het i-e ziekenhuis is gedurende een zekere periode. Hoe hoger de
gesommeerde waarde van de index in de regio hoe groter de instabiliteit in de markt. De
minimale waarde van de index is 0, waarbij er gedurende de periode geen wijziging
heeft plaatsgevonden in de marktaandelen van de respectieve ziekenhuizen in de regio.
De maximale waarde is oneindig en is enerzijds afhankelijk van het aantal ziekenhuizen

in de regio en anderzijds van de fluctuatie van het marktaandeel gedurende een zekere
periode. Om deze reden is de rivaliteit tussen ziekenhuizen op basis van fluiditeitsindex
gemakkelijker te interpreteren. De fluiditeitsindex zal in deze studio worden gebruikt
om de rivaliteit tussen ziekenhuizen weer te geven.

5.6        Toetredings- en uittredingsbarriLres

Toetreding tot de markt van ziekenhuisdiensten wordt niet gereguleerd door de markt,
maar in sterke mate door de planningswetgeving die voor iedere gezondheidsregio
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gelijk is. Toetredings- en uittredingsbarritres zijn voor een structuuranalyse van
belang aangezien ze mede bepalend zijn voor de mate van concurrentie in de
bedrijfstak. Het toetredingsgetal meet de hoogte van de barrides door het aantal toe-
of uitgetreden ziekenhuizen te delen door het aantal ziekenhuizen in het begin van de
periode (Schmalensee, 1997). De toetredingsgraad geeft additionele informatie door
de marktaandelen als maatstaf te nemen. Door de twee indices met elkaar te
vergelijken kan een oordeel worden gevormd over de relatieve betekenis van de toe-
en uitgetreden ziekenhuizen. Het toetredingsgetal wordt als volgt verkregen:

T=(nrnt*Yn,*

Op dezelfde wijze wordt het uittredingsgetal gemeten. Mantel e.a. (1987) gebruikenvoor de vaststelling van de toetredingsbarritres de toetredingsgraad. De
toetredingsgraad geeft de grootte van de barritres weer en hanteert hierbij hetmarktaandeel van de toegetreden ziekenhuizen als uitgangspunt. De toetredingsgraad
wordt als volgt verkregen:

T==EM nt,*/EMit

waarbij Min het marktaandeel van het nieuw toegetreden ziekenhuis is en Mi het
marktaandeel van het aantal ziekenhuizen dat een nieuw product op de deelmarkt heeft
geintroduceerd. Deze benadering van Mantel gaat uit van nieuw te introduceren
producten. Men zou evenzo Min kunnen definieren als het marktaandeel van de
toegetreden ziekenhuizen ten opzichte van de reeds toegetreden ziekenhuizen (Mi). Er is
immers ook toetreding mogelijk als het geen nieuwe producten betreft, maar op basis
van andere gronden toetreding plaatsvindt. Uittreding kan op een zelfde wijze worden
gekwantificeerd. Hoe lager de index des te groter de barrieres in de betreffende markt.

5.7 Ontwikkeling marktaandeel van ziekenhuizen op basis van
verpleegdagen

De ontwikkeling zoals weergegeven in hoofdstuk 4 'Ontwikkelingen in de markt van
ziekenhuisdiensten' kan worden beschouwd als de ontwikkeling van de totale markt
van verpleegdagen. Geconstateerd is dat het een afnemende markt is. Naar aanleidingvan de voorgaande paragrafen doet zich de vraag voor of zich door bovenstaande
ontwikkeling een verschuiving heeft voorgedaan in de marktaandelen op basis van
verpleegdagen van de respectieve categorieen ziekenhuizen. In figuur 5.2 wordt de
ontwikkeling van de marktaandelen per categorie ziekenhuis weergegeven. Twee
ontwikkelingen vallen daarbij op. Ten eerste is het marktaandeel van categorieen
bestaande uit grote ziekenhuizen (academische en topziekenhuizen) toegenomen,
terwijl het marktaandeel van de overige ziekenhuizen is afgenomen. Onderzoek naar
de ontwikkeling van het marktaandeel van ziekenhuizen in de VS, toont eveneens een

98



toename van het marktaandeel bij grote ziekenhuizen aan. Het marktaandeel van
kleine ziekenhuizen daarentegen nam af (Dorner, 1990). Ten tweede vertoont de
ontwikkeling van het marktaandeel van top- en centrumziekenhuis een trend die
elkaars spiegelbeeld is. Hetzelfde is vanaf    1986 het geval bij academische
ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen. Deze ontwikkelingen kunnen niet los van
elkaar worden gezien.

Figuur 5.2: De ontwikkeling van het totale marktaandeel verpleegdagen per categorie
ziekenhuizen van  1983  tot  2002

Ontwikketing marktaandeel verpleegdagen 1978 tot 2002 naar de aard van het ziekenhuls
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De afname van het marktaandeel van basisziekenhuizen en categorale ziekenhuizen
heeft enerzijds te maken met de uittreding van kleine ziekenhuizen uit de markt. In
totaal   zijn    in de periode    1978    tot    en   met   2002    36 van dergelijke ziekenhuizen
uitgetreden. Anderzijds    zijn    er    met    name    voor    1992 een groot aantal
basisziekenhuizen betrokken geweest bij een fusie, waardoor zij door het samengaan
met andere basis- of centrumziekenhuizen uitgroeiden tot centrumziekenhuizen.  In de
periode 1978 tot en met 2002 vinden er ook enkele fusies plaats tussen academische
en categorale ziekenhuizen, voornarnelijk kinderziekenhuizen en ziekenhuizen die
zich hebben gespecialiseerd in kanker, waardoor de capaciteit van deze categorale
ziekenhuizen de academische status kreeg. Daardoor nam het marktaandeel van
categorale ziekenhuizen af en nam het marktaandeel van academische ziekenhuizen
met dezelfde omvang toe. Echter deze ontwikkeling heeft, gegeven de omvang van de
categorale ziekenhuizen, slechts een zeer beperkte invloed op de toename van het
marktaandeel van de academische ziekenhuizen. Aangezien de ontwikkeling van de
marktaandelen van academische ziekenhuizen en de ontwikkeling van categorale
ziekenhuizen elkaars spiegelbeeld zijn, suggereert dit dat categorale ziekenhuizen
marktaandeel verliezen aan academische ziekenhuizen. Dit zou enerzijds te verklaren
zijn doordat categorale ziekenhuizen in het algemeen zeer gespecialiseerde zorg
leveren, waardoor bij opheffing van een dergelijk categoraal ziekenhuis de
zorgverlening alleen kan worden overgenomen door academische ziekenhuizen.
Anderzijds zou dit verklaard kunnen worden doordat met name academische
ziekenhuizen door hun entourage en schaalgrootte weten te profiteren van de effecten
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van zorginhoudelijke samenwerkingsverbanden47 tussen categorale ziekenhuizen in de
vorm van een groei van het marktaandeel. De tegengestelde ontwikkeling van
centrum- en topziekenhuizen kan eveneens worden verklaard door fusies tussen
centrumziekenhuizen die hierdoor tot de categorie topziekenhuizen toetreden.

5.8 Marktaandeel van ziekenhuizen op basis van
dagverplegingsdagen

De verdeling van de marktaandelen van dagverplegingsdagen per ziekenhuiscategorie
wordt in figuur 5.3 weergegeven. Opvallend is dat er een zekere gelijkenis is met de
verdeling van de markt op basis van verpleegdagen, maar tevens een aantal essentiele
verschillen zijn te duiden. Ten eerste valt wederom de tegengestelde ontwikkeling van
het marktaandeel van topziekenhuizen en centrumziekenhuizen op, met uitzondering
van de periode  van  1989  tot  en  met  1992. Ten tweede valt de parallelle ontwikkeling
tussen academische en categorale ziekenhuizen op. Ten derde valt op dat in
vergelijking met de verdeling van de markt van verpleegdagen de marktaandelen op
basis van dagverplegingsdagen over het algemeen groter zijn bij de algemene
ziekenhuizen en kleiner zijn bij de academische en categorale ziekenhuizen.

Figuur   5.3:   De  ontwikkeling  van   het   totale  marktaandeel   dagverplegingsdagen   per
categorie ziekenhuizen van  1983  tot en met  2001

Ontwikkeling marktaandeel dagverplegingsdagen 1978 tot 2002 naar de aard van het
ziekenhuis
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De tegengestelde ontwikkeling tussen de marktaandelen van top- en
centrumziekenhuizen kan wederom worden verklaard door fusies. De stijging bij
centrumziekenhuizen kan voor een deel worden verklaard door fusies, waarbij een
aantal basisziekenhuizen betrokken was en van waaruit centrumziekenhuizen
ontstonden. Gepaard gaande met het feit dat basisziekenhuizen relatief veel
dagverplegingsdagen produceerden en betrokken waren bij fusies, steeg het
marktaandeel van centrumziekenhuizen. Anderzijds kan het verklaard worden door
het feit dat gefuseerde centrumziekenhuizen, die topziekenhuizen werden, een lager

47

Denk hierbij o.a. samenwerkingsverbanden tussen revalidatiecentra en academische ziekenhuizen.
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marktaandeel hadden dan het gemiddelde bij centrumziekenhuizen. De parallelle
ontwikkeling van academische en categorale ziekenhuizen suggereert dat de
patientenpopulaties ook voor wat betreft de mogelijkheid tot dagbehandelingen

gelijkenissen vertonen. Eerder is dat ook geconstateerd bij de ontwikkeling van de
respectieve marktaandelen op basis van verpleegdagen. Tevens kan, gegeven het feit
dat de marktaandelen van deze ziekenhuizen op basis van dagverplegingsdagen lager
zijn dan die op basis van verpleegdagen, geconcludeerd worden dat de
patientenpopulatie zich slechts in beperkte mate leent voor behandelingen in
dagverpleging. Dit verklaart eveneens dat de relatieve marktaandelen van de
algemene ziekenhuizen op basis van dagverplegingsdagen groter zijn dan op basis van

verpleegdagen.

5.9        Ontwikkeling van concentratie in de markt van ziekenhuizen

De hierboven geschetste ontwikkelingen suggereren een toenemende concentratie in
de markt van verpleegdagen, maar tevens een verschil in ontwikkeling van de
concentratie tussen de markt van dagverplegingsdagen en verpleegdagen. In de
onderstaande paragrafen wordt de ontwikkeling in de concentratie nader beschouwd.

5.9.1 Concentratie van verpleegdagen: marktleiders verstevigen

positie
De   periode   van   1978   tot 2002 kenmerkt   zich   door een toenemende gemiddelde
concentratie48 Zowel de Ci, (2 als (4 zijn gestegen49. Het marktaandeel van de
marktleider is gestegen van 0,32 naar 0,47. De (2 en (4 zijn respectievelijk gestegen
van 0,52 naar 0,73 en van 0,76 naar 0,92. In figuur 5.4 wordt de ontwikkeling van de
gemiddelde concentratiegraden weergegeven.

Figuur 5.4: De ontwikkeling van de concentratiegraden op basis van verpleegdagen
en dagverplegingsdagen  1978  tot  en  met  2001

Ontwikkeling gemiddelde Cl, C2 en C4 o.b.v. verpleegdagen en
dagverplegingsdagen
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-                                             . . . . '                    0,7 6             -1„gdagen
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48 De gemiddelde concentratiegraad is gelijk aan de som van de concentratie-indices van de regio's

gedeeld door 27.
49 De Ci, C2 en (24 geeft het marktaandeel van respectievelijk de grootste, twee grootste en de vier

grootste ziekenhuizen weer (zie ook De Jong, 1998).
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Het verschil in de ontwikkeling van de gemiddelde concentratiegraden is opvallend en
verdient nadere aandacht. De Ci stijgt met 0,15, de C2 met 0,21 en de C4 0,16. Op
basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het marktaandeel van de marktleider
gemiddeld aanzienlijk meer is gestegen dan het marktaandeel van het tweede
ziekenhuis. De stijging van de gemiddelde marktaandelen van de grootste twee
ziekenhuizen is zelfs ten koste gegaan van het gemiddelde marktaandeel van het derde
en vierde ziekenhuis (zie tabel 5.1). Immers indien de groei van de marktaandelen van
de twee grootste ziekenhuizen in mindering wordt gebracht op de groei van de
grootste vier ziekenhuizen, blijkt dat de absolute groei bij deze ziekenhuizen negatief
is   geweest   (-0,05). Het merendeel   van de leidende ziekenhuizen   in 1978 heeft   de
leidende positie door een fusie weten te handhaven of verstevigd, waardoor de groei
van het marktaandeel van de marktleiders groter was dan dat van het tweede ziekenhuis.

Tabel    5.1:    Ontwikkeling   van   concentratie-indices    op    basis   van   verpleegdagen   met
elkaar vergeleken.

Index C* 1978 2001 Procentueel A 1978-2001 A Groei to.v. Cl A Groel to.v. CI

C, 0,32 0,47 45% +0,15

(2 0.52 0,73 41% +0,21 +0,06

(4 0,76 0,92 21% +0,16 +0,01 -0,05

5.9.2 Concentratie van dagverplegingsdagen: marktleiders verliezen

In   de  periode   1983   tot  2002   valt op basis  van de dagverplegingsdagen eerst   een
periode van een afnemende gemiddelde concentratie (deconcentratie) te constateren
en vervolgens een toename van de gemiddelde concentratiegraden (zie figuur 5.4).
Vanaf  1983  tot  en  met 1986 vindt een daling  van de gemiddelde concentratiegraden
plaats.  Na 1986 stijgen de gemiddelde concentratiegraden licht.  De  (2  en (4 hebben
in 2001 een hogere waarde bereikt dan in 1983.
De Ci is ten opzichte van 1983 afgenomen (van 0,50 naar 0,47). De (2 en (4 zijn
toegenomen. Het verschil in de absolute stijging van de verschillende gemiddelde
concentratiegraden duidt op een verschil van de ontwikkeling van de marktaandelen
van de vier grootste ziekenhuizen. De daling van het gemiddelde marktaandeel van de
marktleider (Ci) is het grootst (-0,03). De (2 stijgt (0,02), waaruit geconcludeerd mag
worden dat het gemiddelde marktaandeel van het tweede ziekenhuis sneller toeneemt
die van de marktleider (0,05=(0,02--0,03)). Het marktaandeel van het derde en vierde
ziekenhuis is eveneens gestegen, maar minder dan dat van het tweede ziekenhuis.
Deze constatering wijkt af van die van verpleegdagen. De verklaring hiervoor is dat
de academische ziekenhuizen in hun regio in het algemeen de marktleider zijn op
basis van dagverplegingsdagen. Echter eerder is geconstateerd dat de groei van het
marktaandeel op basis van dagverplegingsdagen gegeven de patientenpopulatie van
deze categorie ziekenhuizen afneemt ten faveure van topziekenhuizen die veelal het
tweede ziekenhuis in de regio zijn. Het marktaandeel van de vier grootste
ziekenhuizen neemt toe (0,01). Gegeven het bovenstaande kan hieruit de conclusie
worden getrokken dat ook het derde en vierde ziekenhuis marktaandeel heeft verloren
aan het tweede ziekenhuis. Immers het verschil tussen de absolute groei van de Ci en
(4 is -0,01. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het tweede ziekenhuis in 2001
meer marktgroei heeft gerealiseerd dan het eerste, derde en vierde ziekenhuis. In tabel
5.2  wordt het verschil tussen de respectieve concentratie-indices geillustreerd.
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Tabel 5.2- Ontwikkeling van concentratie-indices op basis van dagverplegingsdagen
met elkaar vergeleken.

Index C* 1983 2001 Procentueel 1 1983-2001 A Groei to.v. Cl A Groel to.v. Cz

Cl 0.50 0,47 -6% -0,03

C2 0,72 0,74 3% +0,02 +0,05

C4 0,91 0,93 1% +0,01 +0,04 -0,01

5.9.3 Nadere analyse van de ontwikkeling van de concentratie

In de ontwikkeling van de gemiddelde concentratie-indices kunnen gedurende de
periode vanaf 1983 tot 2002 twee perioden worden onderscheiden. De periode tot
1986 kenmerkt zich als een periode waarin de indices van elkaar verwijderd zijn en
een andere concentratie-ontwikkeling doormaken. Vanaf  1986   kan een geleidelijke
concentratie in zowel de markt van verpleegdagen, die reeds eerder begon, als van
dagverplegingsdagen worden geconstateerd. Naarmate de tijd vordert, naderen ze
elkaar om in het einde van de periode elkaar zelfs tot op een fractie na te raken. Dat
betekent    dat de groei    van de concentratie vanaf    1986    voor de markt    van

verpleegdagen sneller gaat dan die van de dagverplegingsdagen. De ontwikkeling van
de concentratie-indices volgen vanaf 1986 dezelfde beweging. Dit is het gevolg van
fusies die zowel consequenties hebben voor verpleegdagen als voor
dagverplegingsdagen, hetgeen erop duidt dat die ziekenhuizen die in de index zijn
opgenomen zowel een groot marktaandeel op basis van verpleegdagen als op
dagverplegingsdagen zullen hebben. Voor deze periode hadden deze fusies veel
minder effect omdat het product dagverpleging een jong product was dat nog niet
door ieder ziekenhuis in de volle omvang (d. i. naar rato van de grootte) werd
geexploiteerd. Als de klinische zorg, waarvoor een opname nodig is, belangrijker
wordt in de concentratietendens (denk aan specialisatie), is het meer waarschijnlijk
dat de concentratie op basis van verpleegdagen die van de dagverplegingsdagen zal
gaan  overtreffen.  Dit  is  voor het eerst zichtbaar bij  de  C i  in  2001  waar de indices

nagenoeg gelijk zijn. Immers de C, geeft het marktaandeel van het grootste ziekenhuis

weer, waarin een groot aantal academische en topziekenhuizen zijn opgenomen met
een relatief zware patientenpopulatie en een relatief beperkt aandeel

dagverplegingsdagen.

5.9.4 Conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van de concentratie
De ontwikkeling van de marktstructuur op basis van dagverplegingsdagen en
verpleegdagen laat een tweetal belangrijke verschillen zien. Ten eerste verschilt de
ontwikkeling van de marktleiders op basis van verpleegdagen met de ontwikkeling
van de marktleiders op basis van dagverplegingsdagen. In 23 regio's is de marktleider

op   basis van verpleegdagen   in 2001 dezelfde   als   in 1983. Tweederde   van   deze
marktleiders is betrokken geweest bij een fusieproces (n=20) en heeft hierdoor de
marktleiderspositie weten te handhaven of verstevigd. Voor de marktleiders op basis
van dagverplegingsdagen geldt dat in slechts 15 gezondheidsregio's de marktleider op
basis van dagverplegingsdagen in 2001 nog dezelfde is als in 1983. In de overige
regio's is een andere marktleider ontstaan. In het merendeel van de regio's is dit te
danken aan fusies tussen ziekenhuizen. Dat betekent dat er een aanzienlijke

verschuiving heeft plaatsgevonden onder de marktleiders gedurende de periode  1983
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tot en met 2001. In het merendeel van de regio's heeft een verschuiving
plaatsgevonden ten faveure van de marktleiders die ook marktleiders waren op basis
van verpleegdagen. Dit blijkt uit de sterke groei van dagbehandelingen bij
academische- en topziekenhuizen.   In   1983   was   in 17 regio's de marktleider  van
dagverplegingsdagen niet gelijk aan het ziekenhuis dat ook marktleider was op basis
van verpleegdagen. In 2001 was dit nog slechts in 5 regio's het geval. Hieruit zou
geconcludeerd kunnen worden dat het zijn van een marktleider op basis van
verpleegdagen een belangrijke voorspellende variabele is voor het marktleiderschap
op basis van dagverplegingsdagen en dus voor de totale klinische productie.
Ten tweede maakt de concentratie op basis van verpleegdagen een andere
ontwikkeling door dan de concentratie op basis van dagverplegingsdagen. Om het
verschil te verklaren moet worden stilgestaan bij de ontwikkeling van verpleegdagen
en met name bij de groeicyclussi van dagverplegingsdagen. In de groeicyclus van een
product wordt een viertal fasen onderscheiden (zie figuur 5.5). De groeicyclus begint
met de introductiefase waann het product zeer recent is uitgevonden en in productie is
genomen. Deze fase kenmerkt zich door een hoge concentratie, omdat slechts 66n of
een gering aantal organisaties het product aanbieden. De introductiefase gaat over in
de expansiefase. Nieuwe toetreders nemen de productie van het nieuwe product ter
hand, waardoor een toenemende deconcentratie ontstaat. Naarmate het vernieuwende
van het product en de techniek van het productiegebied is uitgewerkt, gaat de
expansiefase over in de rijpheidsfase en ontstaat concentratie. De voordelen van de
productie op grote schaal beperken het aantal organisaties. Uiteindelijk blijven in de
teruggangfase een aantal grote organisaties over die hun positie ontlenen aan
kostenvoordelen en/ofbepaalde machtsgrondslagen.

Figuur 5.5: Horizontale concentratie en deconcentratie in de groeicyclus van een
product

Opbrengsten
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Bron: De Jong, 1998

In het begin van de tachtiger jaren mogen behandelingen in dagverpleging zich  in een
toenemende belangstelling verheugen. Lang niet alle ziekenhuizen boden

50 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de groeicyclus De Jong (1998).
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behandelingen in dagverpleging aan. De concentratie is daardoor hoog. Gedurende de

navolgende jaren groeide het aantal imiterende aanbieders, waardoor de concentratie
afneemt. Echter deze aanbieders zijn geen nieuwe aanbieders, maar bestaande
ziekenhuizen die reeds geruime tijd op de markt van verpleegdagen opereerden.
Feitelijk kan worden gesteld dat deze ziekenhuizen hun productassortiment
uitbreidden. De rangorde (op basis van marktaandeel) van de aanbieders van
dagbehandelingen begint steeds meer te lijken op de rangorde op basis van
verpleegdagen. Hieruit kan worden opgemaakt dat met name de ziekenhuizen die
leidend zijn op basis van verpleegdagen eerder als volgers getypeerd kunnen worden
dan als voorlopers daar waar het gaat om de introductie van dagverplegingsdagen. Zij
hebben gedurende de groei van behandelingen in dagverpleging hun positie
ingenomen, terwijl in het begin van de ontwikkeling andere ziekenhuizen zijn gestart
met dagverplegingsdagen. Een tweede verklaring voor het volgend beleid van deze
ziekenhuizen is het feit dat marktleiders over het algemeen grote ziekenhuizen zijn
met relatief hoogwaardige medisch gespecialiseerde zorg voor een relatief zware

patientenpopulatie. Dergelijke zorg leent zich er veel minder voor om in
dagverpleging aan te bieden. Het feit dat de rangorde van ziekenhuizen als aanbieders

van dagverplegingsdagen gaat lijken op die van verpleegdagen, impliceert dat de
fusietendens en de uittreding van ziekenhuizen ook in de markt van
dagverplegingsdagen een toenemende concentratie teweegbrengt. Het overheidsbeleid
en de medisch-technologische ontwikkelingen zijn echter leidend geweest voor de
fusies en uittredingen. Deze ontwikkelingen waren bedoeld voor of hebben veel meer

effect op de klinische zorg waarvoor een opname noodzakelijk is. Hieruit kan worden

geconcludeerd dat de ontwikkelingen in de klinische zorg de marktstructuur van de
ziekenhuizen bepalen en derhalve dagverplegingsdagen een ondergeschikte rol spelen
bij dergelijke fundamentele beslissingen van ziekenhuizen. Ook hebben opnames en
verpleegdagen een groter aandeel in de financiering van ziekenhuizen. Op basis van
het bovenstaande kan worden verwacht dat de ontwikkeling van de concentratie-
indices op basis van dagverplegingsdagen steeds meer een gelijke tred zullen houden
met die op basis van verpleegdagen.

5.10 Regionale ontwikkeling concentratiegraden

5.10.1 Regionale ontwikkeling van concentratiegraden op basis van
verpleegdagen

Bij de ontwikkeling van de concentratiegraden in de regio, wordt onderscheid
gemaakt tussen het marktaandeel van respectievelijk het grootste, de grootste twee en

de grootste vier ziekenhuizen. Indien de ontwikkeling van de gemiddelde
concentratiegraden op basis van verpleegdagen op het niveau van de
gezondheidsregio's wordt bezien, kan het volgende worden geconstateerd. In 1978
was er in Wn gezondheidsregio (Flevoland) sprake van een expliciete monopolie. In
2001 echter was er op basis van de C, in twee regio's, namelijk Gouda en Delft, sprake

van een monopolies'. In de regio Flevoland is door toetreding van ziekenhuizen de C,
afgenomen. De Cl is in de bovengenoemde periode in 23 regio's gestegen. De relatieve

5I Zie   bijlage   B   5.1   voor een overzicht   van   de   Ci,   (2   en   (4 Op basis van verpleegdagen   per

gezondheidsregio.
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groei van de Ct was in de regio's Stedendriehoek, Arnhem, en Breda het grootst. Dat
impliceert dat  in deze regio's het marktaandeel  van het grootste ziekenhuis relatief sterk
is toegenomen. In de regio's Flevoland, Eindhoven, Tilburg en Leiden vond een
negatieve groei plaats, die in de eerst genoemde regio het grootst was omdat de
marktleider een nieuwe concurrent in de regio moest toestaan. Waren er in 1978 slechts
twee gezondheidsregio's waar de marktleider een marktaandeel van meer dan 50% had,
in 2001 was dit aantal gestegen tot 8 regio's (zie tabel 5.3).

Tabel 5.3: Cl van de ziekenhuismarkt op basis van verpleegdagen in 27
gezondheidsregio's

1978 2001 Mate van marktmacht"

Cis 25%                         11 2 Matige

25% < C15 50%                      14                                  17                                       Substanaeel
50% < C,575%                      1 6 Oligopolistisch

Cl> 75%                    1 2 Monopc)listisch

Tussen  1978 en 2001 vertoont de Ci een stijging (zie tabel  5.4).  Was de  C2  in  1978
nog in 12 gezondheidsregio's groter dan 50%, in 2001 was dit het geval in 23 regio's.
In tabel 5.4 wordt deze ontwikkeling weergegeven. In de regio's Twente, Arnhem,
Stedendriehoek en Breda is de C2 relatief het meest gegroeid, terwijl in de regio's
Eindhoven, Gouda en Flevoland de groei het kleinst was. In deze regio's winnen de
twee grootste ziekenhuizen relatief weinig marktaandeel. In vier gezondheidsregio's
was de (2 in 2001 maximaal, namelijk naast de regio's waar de C, maximaal was, in
Flevoland en Dordrecht.  In  1978 was alleen in Flevoland en Gouda sprake  van  een
maximale waarde van de Ci. In een drietal regio's, namelijk Flevoland, Leiden en
Eindhoven werd het verlies van de marktleider (Ci vertoonde dating) gecompenseerd
door de stijging van het marktaandeel van het tweede ziekenhuis, waardoor de C2 per
saldo steeg. De regio Flevoland neemt daarbij een bijzondere positie in omdat in deze
regio sprake was van een nieuwe toetreder en dit ziekenhuis direct bij toetreding
marktaandeel won.

Tabel 5.4: (2 van de ziekenhuismarkt op basis van verpleegdagen in 27
gezondheidsregio's

1978 2001 Mate van marktmacht

G2525% 2 Weinig

25% < C25 50%                   13 4 Matig

50% < C25 75%                   8 10 Substantjeel

(2>75%                  4 13 Oligopolistisch

Ook op basis van de C  kan een toenemende concentratie worden geconstateerd (zie
tabel 5.5). Het aantal gezondheidsregio's met een (4 van groter dan 75% is in de
periode van 1978 tot en met 2001 toegenomen met 9 regio's. In alle regio's is de C4
ten opzichte van 1978 gestegen, met uitzondering van de regio's Flevoland, Alkmaar,
Tilburg, Delft en Gouda waar de (4 reeds in  1978 de maximale waarde had bereikt. In
deze regio's waren  in 1978 slechts maximaal vier ziekenhuizen actief De grootste

52 Zie ook Den Hartog e.a., 1998
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relatieve stijging vond plaats     in de regio's Arnhem en Utrecht.     In      13
gezondheidsregio's bereikte de C4 de maximale waarde, hetgeen wil zeggen dat het
aantal ziekenhuizen kleiner of gelijk was aan vier ziekenhuizen. In 6 gevallen betrof
het Randstedelijke gezondheidsregio's.    In    1978 werd slechts   in vijf regio's   de
maximale waarde bereikt.

Tabel     5.5.     (4     van     de     ziekenhuismarkt     op     basis     van     verpleegdagen     in     27
gezondheidsregio's

1978 2001 Mate van marktmacht

£625% Weinig

25% < CS 50% 4 Matig

50% <£675%                      9 4 Substantieel

C.> 75%                   14                              23                                 Oligopolistisch

Als onderscheid wordt gemaakt tussen randstedelijke en niet-randstedelijke regio's
valt op dat de gemiddelde concentratie53 gebaseerd op de (2 en (4 in niet-
randstedelijke regio's sterker is toegenomen dan in randstedelijke regio's. In
randstedelijke regio's is de gemiddelde Ci echter aanzienlijk meer toegenomen dan in
niet-randstedelijke regio's.

Tabel 5.6: Ontwikkeling van de gemiddelde concentratiegraden in de Randstedelijke
en niet-randstedelilke regio's van 1978 tot en met 2001  op basis van verpleegdagen

1978 2001 Procentueel 8 1978-2001 A Groel to.v. C, A Groel to.v. C2

C, Randstad 0,32 0,50 55% +0,18

Perifeer 0,32 0,45 38% +0,13

(2 Randstad 0,52 0,70 34% +0,18 0.00

Perifeer 0,51 0,75 45% +0,24 +0,11

C. Randstad 0,75 0,88 19% +0,18 -0,05 -0,05

Perifeer 0,77 0,94 23% +0,17 +0,04 -0,07

Uit   tabel 5.6 blijkt   dat de groei   van de concentratie-indices   van de randstedelijke
regio's geheel voor rekening komt van de marktleider. Het gemiddelde marktaandeel
van het tweede ziekenhuis in de randstedelijke regio's groeit noch daalt in de periode
van  1978  tot  en  met 2001. Het gemiddelde marktaandeel  van het derde en het vierde
ziekenhuis daalt. In de niet-randstedelijke regio's daarentegen is het beeld anders. De
grootste toename vindt plaats onder de marktleiders in de regio's, maar het verschil is
niet zo groot als in de randstedelijke regio's. In tegenstelling tot de randstedelijke
regio's groeien de tweede ziekenhuizen in de regio's aanzienlijk. Deze groei gaat ten
koste van de overige ziekenhuizen in de regio's. Het gemiddelde marktaandeel van
het derde en vierde ziekenhuis in de regio is aanzienlijk gedaald.
Op basis van de bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat in de
meeste regio's sprake is van een toenemende concentratie. De marktmacht van het
grootste, de grootste twee en de grootste vier ziekenhuizen tezamen is in de periode

53 De gemiddelde concentratie wordt berekend door respectievelijk de Ci, (2 en (4 van
respectievelijk randstedelijke en niet-randstedelijke regio's op te tellen en te delen door het aantal
randstedelijke respectievelijk niet-randstedelijke regio's.
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van 1978 tot en met 2001 aanzienlijk toegenomen. In zowel randstedelijke als niet-
randstedelijke regio's is de toename van de marktmacht van de marktleider met name
ten koste gegaan van het derde en het vierde ziekenhuis In een groot aantal regio's is
zelfs sprake van een oligopolistische en monopolistische marktmacht. Dat impliceert
dat de keuze voor een ziekenhuis voor de verwijzer of de patient beperkt is of binnen
de gezondheidsregio zelfs niet mogelijk is.

5.10.2 Regionale ontwikkeling van concentratiegraden op basis van
dagverplegingsdagen

De Ci op basis van dagverplegingsdagen laat een andere ontwikkeling zien dan de Ci
gebaseerd op verpleegdagen. Op basis van de weergave in tabel 5.7 kan worden
geconstateerd dat er sprake is van deconcentratie. In maar liefst elf regio's is een
afname van het marktaandeel van het grootste ziekenhuis te constateren54. De grootste
afname vond plaats in de regio Nijmegen en Rijnmond. In Gouda en Breda vond
daarentegen de grootste stijging plaats.  In  1983  was  er in de regio Delft, Nijmegen en
het Gooi sprake van een monopolistische marktmarkt. In de regio's Gouda en Delft
bereikt de C, de maximale waarde in 2001, hetgeen impliceert dat in deze regio's
sprake was van een regionale monopolist. Dit is te verklaren door het feit dat in 1983
in de regio's Nijmegen en het Gooi slechts door 66n ziekenhuis in de regio
dagverplegingsdagen werden geproduceerd, terwijl in de jaren daarna ook andere
ziekenhuizen in die regio's dagverplegingsdagen gingen produceren. In de regio Delft
was zowel in 1983 als in 2001 sprake van 6tn aanbieder.

Tabel 5.7: C, van de ziekenhuismarkt op basis van dagverplegingsdagen in 27
gezondheidsregio's

1983 2001 Mate van marktmacht55

Cic 25%                    - 3 Matige

25%<Cis 50%                      18 13 Substantieel

50%<Cif 75%                    4 8 Oligopolistisch

Ct>75%                  456                          3                               Monopolistisch

De (2 laat een ander beeld zien van de ontwikkeling van de concentratie dan de C i
(zie tabel 5.8). De C2 neemt in tegenstelling tot de Ci in beperkte mate toe gedurende
de periode  1983 tot en met 2001. Dat impliceert dat het marktaandeel van het 66n na
grootste ziekenhuis in een aantal regio's toeneemt. In de meeste regio's is sprake van
een Cz van meer dan 75%. In deze regio's is sprake van een oligopolistische
marktmacht.  In   1983  was  in 5 regio's  de (2 maximaal, terwijl  in  2001 dit aantal  is
gegroeid naar 8. Indien de ontwikkeling van de Cz op basis van dagverplegingsdagen
vergeleken wordt met de ontwikkeling van de Ci op basis van verpleegdagen, blijkt
dat de mate van concentratie in de regio's in 2001 een sterke gelijkenis vertoont. In 11
regio's is de Ci gedaald. De grootste daling vond plaats in de regio's Rijnmond en

54 Zie  bijlage  B  5.2  voor een overzicht  van  de  Ci,  C,  en  (24 op basis van dagverplegingsdagen  per

gezondheidsregio.
55 Zie ook Den Hartog e.a., 1998.
56 Het totaal aantal regio's is niet gelijk aan 27. Dit is te verklaren doordat in 1983 in de regio Leiden

geen dagverplegingsdagen werden geproduceerd.
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Utrecht. De grootste toename van de Ci vond plaats in de regio's Dordrecht,
Stedendriehoek en Breda.

Tabel 5.8: C2 van de ziekenhuismarkt op basis van dagverplegingsdagen in 27
gezondheidsregio's

1983 2001 Mate van marktmacht

G2525% Weinig

25% < C25 50%                     5 4 Matig

50% < C,< 75%                     9 9 Substantieel

C275%                  12 14 Oligopolistisch

Uit tabel 5.9 blijkt dat bij de ontwikkeling van de C# enige verschuiving is opgetreden
tussen de categorieen ziekenhuizen. Echter slechts in drie regio's is de C  afgenomen.
Het aantal regio's waar de C4 maximaal is, was in 1983 11 en in 2001 18 regio's. Alle
regio's hebben een (4 groter dan 50%. De 04 op basis van dagverplegingsdagen komt
in sterke mate overeen met de ontwikkeling op basis van verpleegdagen. In alle
regio's is sprake van een substantiele marktmacht dan wel een oligopolistische
marktmacht. De grootste relatieve afname van de C4 heeft plaatsgevonden in de regio
Rijnmond. In de regio Friesland steeg de (4 het meest.

Tabel 5.9: (4 van de ziekenhuismarkt op basis van dagverplegingsdagen in 27
gezondheidsregio's

1983 2001 Mate van marktmacht

(4 f25%                      - Weinig

25% < CE 50% - Matig

50% < (345 75%                    2 4 Substantieel

CV 75%                   24 23 Oligopolistisch

Indien onderscheid wordt gemaakt naar randstedelijke en niet-randstedelijke regio valt
het volgende op. De procentuele groei van de concentratie is aanzientijk minder dan
de groei van de concentratie op basis van verpleegdagen. In de randstedelijke regio's
neemt het gemiddeld marktaandeel van het grootste ziekenhuis nauwelijks toe (zie
tabel 5.10). De (2 en (4 daarentegen wel. Uit de analyse van de verschillen in de
ontwikkeling van de concentratie-indices blijkt dat de grootste groei in de
randstedelijke regio's voor rekening van het tweede ziekenhuis komt. Het derde en het
vierde ziekenhuis groeien weliswaar ook in het gemiddelde marktaandeel, maar
minder dan het tweede ziekenhuis. In de niet-randstedelijke regio's heeft de Ci
gemiddeld een negatieve groei. In deze regio's neemt het gemiddelde marktaandeel
van het tweede ziekenhuis het meest toe (0,05), hetgeen ook ten koste gaat van het
derde en vierde ziekenhuis. Deze ziekenhuizen zien het gemiddeld marktaandeel
afnemen.

5.10.3   Conclusies ten aanzien van regionale concentratiegraden
De ontwikkeling van de concentratie op basis van dagverplegingsdagen maakt, zoals
reeds eerder in dit hoofdstuk is geconstateerd, een andere ontwikkeling door dan de
ontwikkeling op basis van verpleegdagen. Dit is te verklaren door het feit dat de markt
voor dagverplegingsdagen een groeimarkt is.
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Tabel 5.10: Ontwikkeling van de gemiddelde concentratiegraden in de Randstedelijke
en     niet-randstedelijke     regio's      van      1983      tot      en     met      2001      op      basis     van

dagverplegingsdagen
1983 2001 Procentueel A 1983-2001 A Groei to.v. Ci A Groel to.v. C2

C, Randstad 0,51 0,51 0% 0,00

Perifeer 0,46 0,43 -5% -0,03

(2 Randstad 0,68 0,73 7% +0,05 +0.05

Perifeer 0,71 0,75 6% +0,04 +0,07

(4 Randstad 0,81 0,89 10% +0,08 +0,08 +0,03

Perifeer 0,93 0,95 3% +0,02 +0,05 -0,02

Opvallend is dat de C2 en (4 OP basis van dagverplegingsdagen in de regio's een
andere ontwikkeling doormaken dan de C 1. De (2 op basis van dagverplegingsdagen
neemt gedurende de jaren af, terwijl de (2 en (4 in de regio's over het algemeen
toenemen. Dit is te verklaren door het feit dat gedurende de periode 1983 tot en met
2001 ook andere ziekenhuizen dagverplegingsdagen gingen produceren. Daardoor
neemt het marktaandeel van het grootste ziekenhuis in de regio af, terwijl over het
algemeen het marktaandeel van de overige ziekenhuizen toeneemt. De wijze waarop
de ontwikkeling plaatsvindt, verschilt evenwel per regio. In een aantal regio's hebben
de marktleiders in 1983 een monopoliepositie. Dit zijn feitelijk de voorlopers in de
regio. Zodra andere ziekenhuizen ook dagverplegingsdagen gaan produceren daalt het
marktaandeel van de marktleider, maar feitelijk daalt ook de C2 aangezien deze in
1983 de maximale waarde bereikte. In andere regio's is geen sprake van een
monopolist, maar wel van een sterke marktleider in de regio. Deze marktleider heeft
66n of een beperkt aantal concurrenten met een gering marktaandeel. In het eerste
geval neemt de C,  af en wijzigt de (2 niet omdat het tweede ziekenhuis het verloren
marktaandeel van de marktleider overneemt. In het geval van meerdere concurrenten
daalt de Cl door de toename van het marktaandeel van de concurrenten. Afhankelijk
van de mate van groei van het tweede ziekenhuis neemt de C2 toe indien de groei van
het marktaandeel van het tweede ziekenhuis sneller groeit dan de dating van het
marktaandeel van de marktleider. In de meeste gevallen nemen de (2 en de C# toe
doordat ziekenhuizen, die behoren tot de eerste twee, respectievelijk vier grootste
ziekenhuizen, fuseren. De Cl neemt over het algemeen toe indien de marktleider in
1983 fuseert of de marktleider zijn plaats moet afstaan aan een ander fusieziekenhuis.

5.10.4   Ontwikkeling van de HHI
De ontwikkeling van de concentratie op basis van de gemiddelde HHI is in figuur 5.6
weergegeven. De HHI heeft als voordeel dat alle ziekenhuizen in de regio worden
meegenomen in de index. De HHI, gebaseerd op verpleegdagen, neemt gedurende de
periode  1978  tot en met 2001 gestaag  toe. Dat impliceert  dat de ontwikkeling  van de
markt van ziekenhuisdiensten, gebaseerd op verpleegdagen, een toenemende
concentratie laat zien. Voor de HHI, gebaseerd op dagverplegingsdagen, is de situatie
anders. Tot aan het einde van de jaren tachtig is een afnemende concentratie te zien.
Na deze periode neemt de concentratie toe en volgt de ontwikkeling de beweging van
de markt van ziekenhuisdiensten, gebaseerd op verpleegdagen. De HHI bereikt in de
2001 nagenoeg dezelfde waarde als in 1983. Echter het niveau van de HHI ligt
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structureel boven de HHI, gebaseerd op verpleegdagen. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat de markt van dagverplegingsdagen meer geconcentreerd is dan die
van verpleegdagen. Dit is te verklaren uit het feit dat met name categorale
ziekenhuizen, die gespecialiseerde behandelingen geven in de klinische setting en
relatief kleine organisaties zijn, over het algemeen deze behandelingen niet in
dagverpleging geven. Daarmee neemt het marktaandeel van de overige ziekenhuizen
toe en daarmee de concentratie.

Figuur 5.6. De ontwikkeling van de HHI op basis van verpleegdagen en
dagverplegingsdagen
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In de randstad ligt de HHI op basis van zowel verpleegdagen als dagverplegingsdagen

op een structureel hoger niveau dan de HHI in de niet-randstedelijke regio's (zie
figuur 5.7). Deze bevinding wijkt af van de bevindingen bij de (2 en (4. Dit is te
verklaren door het feit dat de HHI alle ziekenhuizen in de regio in de index verwerkt.
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de HHI met name de verhouding
tussen de marktaandelen laat meewegen in de waarde van de index. In randstedelijke
regio's zijn de marktaandelen minder evenwichtig verdeeld dan in de niet-
randstedelijke regio's, hetgeen de HHI doet toenemen.
Tussen 1981 en 1982 kan een scherpe daling van de HHI op basis van verpleegdagen
in de niet-randstedelijke gezondheidsregio's worden geconstateerd, terwijl in de
randstedelijke gezondheidsregio's een sterke stijging valt te constateren. Dit wordt
veroorzaakt door de toetreding van een ziekenhuis in Flevoland, waardoor de HHI
daalt van  1,00 (monopolistische marla) naar 0,5057
De sterke toename van de HHI in de randstedelijke regio's wordt veroorzaakt door
een fusie in de regio Delft, waardoor een monopolistische markt ontstond. In de niet-
randstedelijke regio's valt het jaar 1990 op. In dat jaar vond in Flevoland een fusie
plaats en ontstond een monopolistische marktstructuur. Echter een jaar later was er in
dezelfde regio sprake van een nieuwe toetreder, waardoor de HHI weer afnam. Begin
jaren negentig vond een fusie plaats, waarbij in de randstedelijke regio Gouda een

57
Zie bijlage B 5.1 en B 5.2 voor een overzicht van de Herfindahl-Hirschman Index op basis van
respectievelijk verpleegdagen en dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.
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monopolie ontstond, hetgeen de toename van de HHI in de randstedelijke regio's
verklaart. Bij de HHI op basis van dagverplegingsdagen zien we een soortgelijke
ontwikkeling.

Figuur     5.7:     De     ontwikkeling     van    de     HHI     op     basis     van    verpleegdagen     en
dagverplegingsdagen in randstedelijke en niet-randstedelijke regio's
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Slechts  in de regio Flevoland vond  in de periode  1978 tot en met 2001 een daling  van
de HHI op basis van verpleegdagen plaats die werd veroorzaakt door de eerder
genoemde toetreding van een ziekenhuis. De grootste stijging van de HHI op basis
van  verpleegdagen vond plaats  in de regio's Twente en Delft.  In  1978 kon Flevoland
als een monopolistische markt worden getypeerd, terwijl in 2001 dit in twee
gezondheidsregio's het geval was: Delft en Gouda. De grootste daling van de HHI op
basis van dagverplegingsdagen vond plaats in de regio Nijmegen, terwijl de grootste
toename voor rekening  kwam  van de regio Breda.  In 16 regio's was  de  HHI op basis
van dagverplegingsdagen toegenomen.

In tabel 5.11 wordt de HHI van de ziekenhuismarkt in de 27 gezondheidsregio's in
1978 en 2001 met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat in de meeste regio's de HHI op
basis van verpleegdagen is toegenomen (concentratie), terwijl de HHI op basis van
dagverplegingsdagen nagenoeg onveranderd is gebleven. In de meeste regio's is
sprake van een substantiele concentratie.

Tabel   5.11:  Concentratie  (HHI)  van  de  ziekenhuismarkt  op  basis  van  verpleegdagen
en  dagverplegingsdagen  in  27  gezondheidsregio's

Verpleegdagen Dagverplegingsdagen
1978 2001 1983 2001 Kwalificatie

HHI < 0,18           19                 3                  2 3 Gemiddelde concentratie

0,18 I HHI < 0,50            6                 19                 17                 16 Substantiele concentratie

HHI 20,50            2                  5                  7 8 Sterke concentratie
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5.11 Ontwikkeling van de onzekerheid in de markt

5.11.1 De onzekerheidsindex
De onzekerheidsindex is een index voor het kwantificeren van de mate van zekerheid
waarmee het ziekenhuis in staat is haar afnemers te behouden. Naarmate deze index
groter is, is de onzekerheid voor ziekenhuizen groter.
Gedurende de periode  van  1978  tot  en  met 2001  is de gemiddelde onzekerheidsindex
op basis van verpleegdagen gedaald van  0,77  in  1978  naar 0,53  in  2001. Dit betekent
dat de onzekerheid voor ziekenhuizen om hun afnemers, in casu patienten die gebruik
maken van klinische bedden, is afgenomen. De gemiddelde onzekerheidsindex op
basis van dagverplegingsdagen is eveneens gedaald  in de periode   1983  tot  en  met
2001, maar veel minder dan de gemiddelde onzekerheidindex op basis van
verpleegdagen. In figuur 5.8 wordt deze ontwikkeling weergegeven. Hieruit blijkt dat
de onzekerheid op basis van verpleegdagen gestaag afneemt. De ontwikkeling van de
gemiddelde onzekerheid op basis van dagverplegingsdagen neemt aanvankelijk toe tot
1986, maar daarna neemt de onzekerheid geleidelijk af. Deze ontwikkeling is te
vergelijken met de ontwikkeling van de HHI.

Figuur 5.8: Ontwikkeling gemiddelde onzekerheidsindex op basis van verpleegdagen
en dagverplegingsdagen  1978 tot en met 2001
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Opvallend is het verschil in de ontwikkeling van de gemiddelde onzekerheidsindex op
basis van verpleegdagen in de randstad en de niet-randstedelijke gezondheidsregio's.
De daling van de gemiddelde onzekerheid is in de randstedelijke gezondheidsregio's
weliswaar sneller gegaan dan in de niet-randstedelijke gezondheidsregio's, maar in
2001 ontlopen de indices elkaar nauwelijks. Was de onzekerheid in de randstedelijke
gezondheidsregio's       in       1978 nog groter dan in de niet-randstedelijke
gezondheidsregio's, in 2001 waren de rollen omgedraaid.
Uit figuur 5.9 blijkt dat de hierboven genoemde ontwikkeling met name in begin
negentiger jaren plaatsvond. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat
gedurende die periode de regio Gouda door een fusie tussen ziekenhuizen een
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monopolistische markt werd, waardoor de index de minimate waarde aannamsf
Tegelijkertijd vond een omgekeerde ontwikkeling in de regio Flevoland plaats,
aangezien in die regio een ziekenhuis toetrad. Deze regio is dan ook de enige regio
waar de onzekerheid toenam.

Figuur 5.9: Ontwikkeling gemiddelde onzekerheidsindex verpleegdagen en
dagverplegingsdagen   naar  randstedelijke  en  niet-randstedelijke  regio's   1978   tot  en
met 2001
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De grootste onzekerheid op basis van verpleegdagen kon in 1978 worden gevonden in
de grootstedelijke regio's Arnhem, Utrecht, Amsterdam en Rijnmond. In 2001 is de
regio Arnhem uit dit rijtje verdwenen en is de plaats ingenomen door de regio
Eindhoven. In Gouda en Delft was in 2001 geen sprake meer van enige onzekerheid
in de markt, omdat er slechts 66n ziekenhuis aanwezig was. Uit tabel 5.12 blijkt dat
het aantal regio's dat een relatief onzekere markt kende in de periode 1978 tot en met
2001     aanzienlijk is afgenomen. Waren     er     in     1978     nog 15 regio's     die     een
onzekerheidsindex van groter of gelijk aan 0,75 hadden, in 2001 was dit aantal
gereduceerd tot 4 regio's.
De effecten van de eerder genoemde fusie in de regio Gouda en de toetreding van een
ziekenhuis in de regio Flevoland zijn ook te constateren bij de ontwikkeling van de
onzekerheidsindex op basis van dagverplegingsdagens'. Ook de onzekerheid in de
markt van dagverplegingsdagen neemt  in de periode  van  1983  tot en met 2001  af,  na
een aanvankelijke toename tot eind tachtiger jaren. In de niet-randstedelijke regio's
zet deze daling eerder in dan in de randstedelijke regio's. Dat impliceert dat in deze
regio's eerder sprake was van een reductie van de onzekerheid als gevolg van de
introductie van het relatief nieuwe product dagverplegingsdagen. De gemiddelde
onzekerheidsindex op basis van dagverplegingsdagen in de randstedelijke regio's had,
als gevolg van de eerder genoemde ontwikkeling in 2001, nog niet het niveau van
1983 bereikt. De gemiddelde onzekerheidsindex in niet-randstedelijke regio's had het

58
Zie bijlage B 5.3 voor een overzicht van de onzekerheidsindex op basis van verpleegdagen per
gezondheidsregio.

59
Zie bijlage B 5.3 voor een overzicht van de onzekerheidsindex op basis van dagverplegingsdagen
per gezondheidsregio.
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niveau van  1983 wel bereikt. De grootste toename van de onzekerheidsindex op basis

van dagverplegingsdagen vond plaats in de regio 's-Hertogenbosch. Dit kan worden
verklaard doordat de dagverplegingsdagen ten opzichte  van  1983 meer evenwichtig
over de ziekenhuizen zijn verdeeld. De grootste daling vond plaats in de regio
Flevoland. Dit is het gevolg van een fusie waardoor een monopolistisch ziekenhuis
ontstond. Uit tabel 5.12 blijkt dat het aantal regio's met een lage onzekerheidsindex
op basis van dagverplegingsdagen is toegenomen. Hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat in de meeste regio's ziekenhuizen in toenemende mate in staat zijn de
relatie met de afnemers te behouden. Dit is mede het gevolg van de afname van het
aantal ziekenhuizen, waardoor de keuze van de verwijzer en/of patient beperkt is.

Tabel 5.12: Onzekerheid in de ziekenhuismarkt op basis van verpleegdagen en
dagverplegingsdagen  in  27  gezondheidsregio's  1978  tot en met  2001

Verpleegdagen Dagverplegingsdagen
1978 2001 1983 2001 Kwatificatie

E < 0,50             4                   10                  12                  16 Lage onzekerheid

0,50 g E< 0,75             8                   13                  10 8 Matige onzekerheid

0,75 s E< 1.00               11                      4                       5                      3              Substantiole onzekerheid

E 21,00             4                    -                    -                    - Hoge onzekerheid

5.11.2 De relatieve onzekerheidsindex
Indien de gemiddelde onzekerheidsindex wordt gecorrigeerd voor de grootte van de
bedrijfstak (relatieve onzekerheidindex) in de respectieve gezondheidsregio's, kan
worden geconstateerd dat de gemiddelde onzekerheid op basis van verpleegdagen
afneemt met slechts 5% (zie figuur 5.10). De relatieve onzekerheidsindex op basis van

dagverplegingsdagen neemt daarentegen met 38% toe.

Figuur    5.10:     Ontwikkeling    gemiddelde    relatieve    onzekerheidsindex    op    basis    van
verpleegdagen  en  dagverplegingsdagen  1978  tot en  met  2001
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Opmerkelijk is het verschil tussen de relatieve onzekerheidsindex op basis van zowel

verpleegdagen als dagverplegingsdagen en de onzekerheidsindex niet gecorrigeerd
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voor de grootte van de bedrijfstak. Dit duidt op het feit dat de ontwikkeling van de
onzekerheid voor een belangrijk deel wordt verklaard door de daling van het aantal
ziekenhuizen in de regio's. Een tweede opvallend punt is dat de grootte van de
bedrijfstak met name een rol speelt in de niet-randstedelijke regio's aangezien de
daling op basis van de onzekerheidsindex verandert in een stijging van de gemiddelde
relatieve onzekerheidsindex op basis van verpleegdagen respectievelijk
dagverplegingsdagen.
De daling van de relatieve onzekerheidsindex op basis van verpleegdagen in de
randstedelijke regio's  is 19%, terwijl de relatieve onzekerheidsindex op basis  van
dagverplegingsdagen een stijging van 41% doormaakt (zie figuur 5.11). Een derde
opvallend punt is dat het aantal regio's dat een stijging van de relatieve
onzekerheidsindex doormaakt met name op basis van verpleegdagen groter is dan bij
de onzekerheidsindex. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ook in deze regio's de
grootte van de bedrijfstak (aantal ziekenhuizen) een belangrijke invloed heeft op de
onzekerheidsindex.

Figuur   5.11:   Ontwikkeling   gemiddelde   relatieve   onzekerheidsindex   op   basis   van
verpleegdagen en dagverplegingsdagen naar randstedelijke en niet-randstedelijke
regio's  1978 tot en met  2001

Ontwikkeling gemiddelde relatjeve onzekerheldslndex o.b.v. verpleegdagen en
dagverplegIngsdagen naar randstedelijke en n let-randstedelilke reglo's  1978 toten  met

2001
10

.-    --    - - .-.  -                                .0.9  
... ..

   . . . .v.p,„g,1.98.

f--t=1 --1.3.» : i      :222)
'</

=    - Dig.erplegingsdagen
\-                         2           Raidstad (41%)

06   Perifeer (45%}
2 -Dagyerplegingsdagen

#

/                                           05 1

· · ·    0.4m#8*a m i m m:M A
Jaar

De relatieve onzekerheid op basis van zowel verpleegdagen als dagverplegingsdagen
is in de meeste regio's toegenomen (zie tabel 5.13). De regio waarin de grootste
toename van de relatieve onzekerheidsindex 9 basis van verpleegdagen plaatsvond
was Flevoland, gevolgd door Noord-Limburg6. In de regio's Delft en Gouda daalde
de  index het meest. De regio's  met de grootste relatieve onzekerheid waren  in   1978
Arnhem, Delft, Gouda en Zeeland. In 2001 waren dit de regio's Breda en Flevoland.
De grootste toename van de relatieve onzekerheidsindex op basis van
dagverplegingsdagen vond plaats  in de regio Kennemerland.  In  1983  was de relatieve
onzekerheid het grootst in de regio's Eindhoven en Gouda, terwijl in 2001 de
onzekerheid het grootst was in de regio's Flevoland en Gouda.

60 Zie bijlage B 5.3 voor een overzicht van de relatieve onzekerheidsindex op basis van
verpleegdagen en dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.
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Tabel  5.13:  Relatieve onzekerheid  in  de ziekenhuismarkt  op  basis  van verpleegdagen
en  dagverplegingsdagen  in  27  gezondheidsregio's   1978  tot  en  met  2001

Verpleegdagen Dagverplegingsdagen
1978 2001 1983 2001 Kwatificatie

Er< 0,50            1                  2                  7                  3 Lage onzekerheid

0,50 s E, < 0,75            2                 2                 12 7 Matige onzekerheid

0,75 s E, < 1,00              24                    22                     8                      17 Substantiele onzekerheid

Er=  1,00                  -                           1 Maximale onzekerheid

Tot slot verdient de vergelijking van de ontwikkeling van de gemiddelde relatieve
onzekerheidsindex met die van de gemiddelde HHI aandacht. Indien de ontwikkeling
van deze indices met elkaar worden vergeleken, is de trend van de ontwikkeling van
de HHI omgekeerd aan die van de gemiddelde relatieve onzekerheidsindex, hetgeen
door beide grafieken wordt gerllustreerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de
mate van onzekerheid afneemt naarmate de concentratie toeneemt.

5.12 Ontwikkeling van de dynamiek in de markt

De dynamiek in de markt kan worden vastgesteld met behulp van de fluiditeitsindex.
De fluiditeitsindex is gebaseerd op de mutaties van de marktaandelen gedurende een
zekere periode. De fluiditeit wordt enerzijds bepaald door concurrentie in de vorm van
groei of verlies van marktaandeel en anderzijds door fusies, toe- en uittredingen van
ziekenhuizen. Deze indices op basis van verpleegdagen worden bepaald voor de
periode 1978 tot en met 2001. De index op basis van dagverplegingsdagen wordt
bepaald voor de periode 1983 tot en met 2001. Indien er sprake is geweest van een
fusie is het marktaandeel van het ene oorspronkelijke fusieziekenhuis in het jaar van
de fusie op nul gesteld, terwijl dit marktaandeel bij het andere fusieziekenhuis is
opgeteld. Voor uitgetreden ziekenhuizen per 1 januari enig jaar geldt dat het
marktaandeel in het jaar van uittreding op nul is gesteld. Het marktaandeel van
ziekenhuizen, die gedurende het jaar zijn uitgetreden, is meegenomen in de
berekening van de fluiditeitsindex.
Op basis van tabel 5.14 kan worden geconstateerd dat in de meeste regio's sprake is
van een substantiele tot hoge dynamiek. De fluiditeitsindex is in de meeste regio's
groter dan 0,50. Dat impliceert dat de fluctuatie van de marktaandelen in de periode
1978 tot en met 2001 aanzienlijk is. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat
gedurende die periode een groot aantal fusies en uittredingen hebben plaatsgevonden.
De regio's met de grootste flurditeit waren Twente, Delft en Stedendriehoek. Alkmaar
en Nijmegen hadden de laagste flurditeit61.
Indien de flurditeit op basis van verpleegdagen gemeten wordt in de periode  1983  tot
en met 2001 valt op dat de flurditeit enigszins is afgenomen. Met name het aantal
regio's met een grote dynamiek is afgenomen. De grootste fluiditeit vond naast de
regio Stedendriehoek plaats in de regio's Flevoland en Dordrecht. In de regio Delft

61 Zie bijlage B 5.4 voor een overzicht van de flurditeitsindex op basis van verpleegdagen en
dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.
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bereikte de flurditeit de minimale waarde van 0 hetgeen betekent dat er in zowel 1983
als in 2001 sprake was van dezelfde monopolist.
De flurditeit op basis van dagverplegingsdagen (1983 tot en met 2001) is echter
aanzienlijk groter. In maar liefst 10 regio's was sprake van een hoge flurditeit. De
regio's Flevoland, Stedendriehoek, Utrecht en Arnhem hadden de hoogste fluiditeit,
terwijl de regio's Nijmegen en Eindhoven de laagste fluTditeit kenden. De relatief
hoge fluYditeit op basis van dagverplegingsdagen kan worden verklaard doordat deze
markt in het begin van de jaren tachtig een opkomende markt was. Hierdoor hebben er
relatief veel fluctuaties in het marktaandeel van ziekenhuizen plaatsgevonden. De
bevindingen komen overeen met de bevindingen op basis van de concentratie-indices.

Tabel 5.14: Fluiditeit in de ziekenhuismarkt op basis van verpleegdagen en
dagverplegingsdagen  in  27  gezondheidsregio's  1978  tot  en  met  2001

Verpleegdagen Dagverplegingsdagen

1978-2001 1983-2001 1983-2001 Kwatificatie
F< 0,50                  4                              5                                   2 Lage fluiditeit

0.50 I F< 0,75                  4                              4                                   5                      Matige fluTditeit

0,75 5 F < 1 m                        12                                      15                                            10                            Substantiale fluTditeit

F = 1,00                         7                                        3                                             10 Hoge fluTditeit

5.13 Ontwikkeling toe- en uittredingsbarridres

5.13.1 Toetredingsbarriures
De toetredingsbarritres kunnen op twee manieren worden gemeten. Het
toetredingsgetal geeft het aantal ziekenhuizen weer dat gedurende een zekere periode
is toegetreden tot de markt ten opzichte van het oorspronkelijke aantal ziekenhuizen.
Naarmate het toetredingsgetal hoger is, zijn de toetredingsbarritres lager aangezien
toetreding makkelijker is. De toetredingsgraad geeft het marktaandeel van het
toegetreden ziekenhuis ten opzichte van de markt weer, waarbij een hoge
toetredingsgraad lage toetredingsbarritres impliceert. De toetredingsgraad geeft
gecombineerd met het toetredingsgetal een indicatie van de mate waarin de toetreder
in staat is marktaandeel te veroveren. Indien dit aandeel lager is dan het
toetredingsgetal kan worden geconcludeerd dat het verwerven van marktaandeel
moeilijk is.

In   totaal zijn gedurende de periode   van   1978   tot   en   met   2002 elf ziekenhuizen
toegetreden. Acht van deze ziekenhuizen waren categorale ziekenhuizen die met name
in het laatste decennium zijn toegetreden. De overige toegetreden ziekenhuizen zijn
twee basisziekenhuizen en 6dn centrumziekenhuis. Dat laatste ziekenhuis betrof
feitelijk de verhuizing van een ziekenhuis naar een andere regio. Voor twee
academische ziekenhuizen geldt dat deze ziekenhuizen respectievelijk een categoraal
en een algemeen ziekenhuis waren die de academische status kregen. Dat betekent
feitelijk dat ze niet uit de regio zijn getreden noch zijn toegetreden. In een dergelijk
geval zijn deze ziekenhuizen niet als toe- of uittreder beschouwd. In figuur 5.12  is het
aantal toegetreden ziekenhuizen per jaar weergegeven.
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Figuur  5.12:  Aantal  toegetreden ziekenhuizen  naar aard  1978  tot en met  2001
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Gezien het aantal toegetreden ziekenhuizen is het gemiddelde toetredingsgetal62

gebaseerd op verpleegdagen  in de periode 1978 relatief hoog, namelijk  0,11.   Het
toetredingsgetal wordt met name bernvioed door de regio Flevoland63. In de
genoemde periode zijn in deze regio twee ziekenhuizen toegetreden, terwijl er maar 1
ziekenhuis  in  1978  in deze regio was gevestigd. De toetredingen hebben allen  op  6dn

na in de niet-randstedelijke regio's plaatsgehad. Dat impliceert dat de
toetredingsbarritres in niet-randstedelijke regio's lager waren dan in de randstedelijke

regio's, respectievelijk  18%  en  1 %.
De gemiddelde toetredingsgraad op basis van verpleegdagen, dat uitgaat van de
marktaandelen van het toegetreden ziekenhuis, bedroeg gedurende de periode 0,03.
Dat betekent dat de nieuwe toetreders gezamenlijk een marktaandeel van gemiddeld

3% per regio hebben verworven. Dit is dus aanzienlijk minder dan het
toetredingsgetal. Op zich is dat logisch omdat het marktaandeel in het eerste jaar
relatief beperkt zal zijn en in de daaropvolgende jaren nog marktaandeel verworven
moet worden. Indien de randstedelijke regio's worden vergeleken met de niet-
randstedelijke gezondheidsregio's valt op dat het gemiddelde marktaandeel in de niet-

randstedelijke gezondheidsregio's aanzienlijk hoger is, namelijk 4% versus 0,3%. Dit
verschil is te verklaren door een hoge toetredingsgraad in de regio Flevoland. De
gedurende de periode 1978 tot en met 2001 in Flevoland toegetreden ziekenhuizen
vertegenwoordigden tezamen een marktaandeel van 60%. Op basis van het
bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de toetredingsbarritres hoog zijn. De
regio Flevoland bevestigt als uitzondering deze regel.
Het toetredingsgetal op basis van verpleegdagen en dagverplegingsdagen in de
periode 1983 tot en met 2001 was 0,05. In de niet-randstedelijke regio's was wederom
het toetredingsgetal aanzienlijk groter dan in de randstedelijke regio's, respectievelijk

0,09 en 0,01. De toetredingsgraad op basis van verpleegdagen verschilt nogal van die

62 Het gemiddelde toetredingsgetal wordt verkregen door de toetredingsgetallen van alle regio's op te
tellen en te delen door het aantal gezondheidsregio's.

63
Zie bijlage B 5.5 voor een overzicht van het toetredingsgetal en -graad op basis van verpleegdagen
en dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.

119



gebaseerd op dagverplegingsdagen, respectievelijk 0,018 en 0,013. De verklaring
hiervoor is dat met name categorale ziekenhuizen toetraden die gewoonlijk relatief
weinig patienten in dagverpleging behandelen. De productie van dagverplegingsdagenkwam volledig voor rekening van de algemene ziekenhuizen die zijn toegetreden.
Ook hier is de regio Flevoland de regio die de hoogste toetredingsgraad realiseert. De
toetredingsgetallen en -graden per regio worden in tabel 5.15 nog eens samengevat.

5.13.2 Uittredingsbarriares
In   de  periode   1978   tot   en   met  2002   zijn 38 ziekenhuizen  uit de markt getreden,
waarvan 24 ziekenhuizen     uit de randstad    en     14     uit de niet-randstedelijke
gezondheidsregio's. Onder deze 38 ziekenhuizen zijn een top- en categoraal
ziekenhuis die de academische status hebben gekregen en als zodanig als uitgetreden
zouden kunnen worden beschouwd. Echter omdat deze ziekenhuizen feitelijk binnen
de regio een andere status hebben gekregen, zijn ze niet als uittreder beschouwd.
Feitelijk wordt dus uitgegaan van 36 uittreders 4. Opvallend is dat met inachmeming
van de bovenstaande opmerking de uitgetreden ziekenhuizen alleen categorale (n=22)
en basisziekenhuizen (n=14) waren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat kleine
ziekenhuizen de markt hebben verlaten.
Het gemiddelde uittredingsgetal op basis van verpleegdagen  is  in de periode  1978  tot
en met 2001 0,09. De randstedelijke en niet-randstedelijke gezondheidsregio's
ontlopen elkaar nauwelijks. Het gemiddelde uittredingsgetal is respectievelijk 0,09 en
0,08. Het verschil is dus aanzienlijk minder dan bij het toetredingsgetal. In de

re io'sUtrecht, Amsterdam en 's-Gravenhage zijn de meeste ziekenhuizen uitgetreden 5. In
deze regio's en in de regio's Zwolle en Groningen was het uittredingsgetal het grootst.
Voor de regio's Zwolle en Groningen geldt dat in absolute zin weinig ziekenhuizen
zijn uitgetreden, maar dit relatief gezien een groot percentage is, hetgeen het relatief
hoge uittredingsgetal verklaart. De uittredingsgraad is gegeven de grootte van het
aantal uitgetreden ziekenhuizen aanzienlijk kleiner. De gemiddelde uittredingsgraad is
402. De randstedelijke regio's onderscheiden zich niet van de niet-randstedelijke
regio's. De regio's Groningen en  Het Gooi hebben een relatief hoge uittredingsgraad.
Het marktaandeel van deze uitgetreden ziekenhuizen is relatief groot. Echter dit wordt
eerder verklaard door het lage marktaandeel van de uitgetreden ziekenhuizen in de
eerder genoemde regio's met een groot absoluut hoog aantal uitgetreden
ziekenhuizen. Op basis van de bovengenoemde uittredingsindicatoren kan worden
geconcludeerd dat met name kleine ziekenhuizen met een relatief laag marktaandeel
zijn uitgetreden.
Het uittredingsgetal, gebaseerd op verpleegdagen en dagverplegingsdagen is
gedurende de periode  1983  tot en  met 2001  0,06.  In de randstedelijke regio's  was  het
uittredingsgetal gemiddeld hoger dan in de niet-randstedelijke regio's, namelijk 0,07
en 0,04. De regio Utrecht heeft het hoogste uittredingsgetal. De uittredingsgraad op
basis van verpleegdagen (0,02) verschilt van dat op basis van dagverplegingsdagen
(0,01). Dit is te verklaren door het feit dat een groot deel van de uitgetreden
ziekenhuizen categorale ziekenhuizen zijn die slechts in beperkte mate

64 Zie bijlage B 5.8 voor een overzicht van de uitgetreden ziekenhuizen in de periode  1978 tot en met
2002.

65
Zie bijlage B 5.6 voor een overzicht van het uittredingsgetal en -graad op basis van verpleegdagen
en dagverplegingsdagen per gezondheidsregio.
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dagverplegingsdagen produceerden. Het verschil van de uittredingsgraad op basis van
dagverplegingsdagen tussen randstedelijke en niet-randstedelijke regio' s is nihil.   De

uittredingsgraad op basis van verpleegdagen verschilt echter wel. Voor randstedelijke
regio's is dat 0,02 en 0,01 voor niet-randstedelijke regio's. Het Gooi had de hoogste
uittredingsgraad op basis van verpleegdagen en de regio Zwolle op basis van
dagverplegingsdagen.

Tabel   5.15:   Mate  van  toetredings-  en  uittredingsbarrilres   in  de  ziekenhuismarkt  op
basis  van  verpleegdagen  en  dagverplegingsdagen   in   27  gezondheidsregio's   1978   tot
en met 2001

Verpleegdagen Dagverplegingsdagen
1978-2001 1983-2001 1983-2001

T,„ = 0.00 18                  19                      19

0,00<Tgetal <0'10                                3                                        2                                                 2

0,10 5 Tgew< 0,20                        4                               4                                      4
Tge.1,0,20                        2                               2                                      2

TK = 0,00                      19                           20                                 25
0,00<Tgraad< 0,10                         7                               6                                      1
0,10 I T,8.- < 0,20                         0                                -                                       0

Tgraad >0.20                         1                                1                                       1

UA= 0.00                        13                              16                                     16
0,00 <Uge,  <0'10                         1                                2                                      2
0,10 5 Uge,v < 0,20                         13                              9                                      9

U,„ .0.20

UK = 0.00                         14                              16                                     21
0,00<Ugraad< 0.10                         13                              11                                      6
0,10 I  Uwaad <  0,20                                              -                                                                                                                                  -

Ugid I 0,20

Indien de uittredingsindices worden vergeleken met de toetredingsindices kan worden

vastgesteld dat de gemiddelde toetredingsbarritres lager zijn dan de gemiddelde
uittredingsbarritres. Dit wordt sterk beYnvloed door de extreem lage
toetredingsbarritres in de regio Flevoland. Indien deze regio buiten beschouwing
wordt gelaten blijkt het omgekeerde het geval. Bovendien zijn er meer regio's waarbij

het uittredingsgetal of de uittredingsgraad groter is dan nul dan regio's waarbij het
toetredingsgetal of de toetredingsgraad groter is dan nul.

5.14 Verklaringen voor de ontwikkeling van de marktstructuur van
ziekenhuizen

Voor de ontwikkeling van de marktstructuur zoals hierboven beschreven, is een aantal
technische verklaringen te geven. Ten eerste   zijn er vanaf   1978 36 ziekenhuizen
uitgetreden66. Het aantal uittredingen bereikt het hoogtepunt in 1981. Vanaf eind jaren
tachtig tot en met halverwege de jaren negentig vond wederom een stijging plaats. De
laatste jaren neemt het aantal uittredingen drastisch af. Opvallend is dat alleen kleine

66 Ean ziekenhuis hien'an is uitgetreden, maar weer toegetreden tot een andere regionale markt.
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ziekenhuizen uit de markt zijn getreden en het aantal uittreders alleen maar bestaat uit
basisziekenhuizen (n=14) en categorale ziekenhuizen (n=22) (zie figuur 5.13)67

Figuur   5.13:    Ontwikkeling   aantal    uitgetreden    ziekenhuizen   naar   de    aard   van    het
ziekenhuis  1978  tot  en met  2002

Ontwikketing aantal uitgetreden ziekenhutzen naar aard van hetzlekenhuis

6

1-  -     --    -   1 1£            I Categonle ziekentuizon

:3 L --- ---3   o Basisziekenhuizen

-2  
---    /*m.

1 i
3%. 'ii,1 -:11 ..:-        "111-1/1.111:,11           *"Si   . ip

il lillI'llillm ll.IIIJ i FT*.  1- lI ,
mNN#8"""#"NIR

Jaar

Ten tweede heeft gedurende de periode    1978    tot   en    met   2002 een proces    van
schaalvergroting plaatsgevonden. In deze periode hebben maar liefst 86 fusies
plaatsgehad. De fusiegolf begint eind jaren zeventig en bereikt het hoogtepunt in
begin jaren negentig. Vanaf 1992 daalt het aantal fusies, maar vanaf het begin  van de
eenentwintigste eeuw lijkt wederom een fusiegolfte ontstaan (zie figuur 5.14).

Figuur 5.14:  De ontwikkeling van  het aantalfusies  1978  tot en met  2002
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67
Zie bijlage B 5.7 voor een overzicht van aantal uittredingen en fusies per gezondheidsregio.
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De betrokkenheid bij fusies van het soort ziekenhuis verdient nadere aandacht. Bij het
merendeel   van de fusies  tot   1996   is een basisziekenhuis en/of centrumziekenhuis
betrokken. De betrokkenheid van topziekenhuizen neemt de laatste jaren sterk toe (zie
figuur 5.15). Opvallend is dat na 1996 topziekenhuizen vaker zijn betrokken bij fusies
dan in de jaren daarvoor en er zelfs fusies plaatsvinden tussen topziekenhuizen, terwijl
met name het aantal fusies waarbij basisziekenhuizen zijn betrokken, afneemt.

Figuur 5.15: Ontwikkeling van het aantal betrokken ziekenhuizen bij fusies naar de
aard van het ziekenhuis 1978 tot en met 2002
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Dit zou erop kunnen duiden dat deze fusies ingegeven zijn door andere gronden dan
de fusies waarbij basisziekenhuizen betrokken zijn. Fusies waarbij topziekenhuizen
betrokken zijn hebben een andere dynamiek die eerder ingegeven is door enerzijds de
medisch-technologische ontwikkelingen en anderzijds de wens om nieuwe
(gespecialiseerde) topklinische zorg te verwerven en te verlenen. Dergelijke
fusieziekenhuizen zijn gelijk aan, of benaderen qua grootte academische
ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen zich sterker profileren door subspecialisatie binnen
de aanwezige specialismen. Een dergelijke subspecialisatie is onlosmakelijk verbonden
met de toenemende medisch-technologische ontwikkelingen en kostbare investeringen
en de wens van medisch-specialisten om zich verder te verdiepen in het vakgebied.
Beide factoren maken schaalvergroting noodzakelijk. Gesteld zou kunnen worden dat
deze fusieziekenhuizen gericht zijn op het verwerven van (specialistische)
topklinische zorg die in academische ziekenhuizen aanwezig is en waarvoor een
zekere schaalgrootte noodzakelijk is. Huijsman e.a. (1995), Rotting (1993) en Niessen
(1992) typeren dit als een marktstrategisch motief
De fusies waarbij basisziekenhuizen zijn betrokken, zullen veeleer gericht zijn op
overleven, hetgeen getypeerd kan worden als een defensieve strategie (Niessen, 1992;
Huijsman e.a., 1995). Het is immers gebleken dat kleine ziekenhuizen een verhoogd
risico hebben om te sluiten.
Categorale ziekenhuizen zijn relatief weinig bij een fusie betrokken. Indien er een
fusie plaatsvindt, waarbij een categoraal ziekenhuis betrokken is, is dat een fusie
tussen categorale ziekenhuizen of een fusie met een academisch ziekenhuis. Dit kan
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onder andere verklaard worden door de mate van specialisatie van categorale
ziekenhuizen.
Het aantal ontstane ziekenhuizen als gevolg van een fusie wordt in figuur 5.16
weergegeven.  Voor  1990 door fusies ontstonden centrum - en topziekenhuizen.  Met
name in het laatste decennium ontstaan praktisch alleen maar topziekenhuizen als
gevolg van fusies waar top- en centrumziekenhuizen waren betrokken, terwijl voor
die tijd fusies ook leidden tot centrumziekenhuizen.

Figuur  5.16:  Ontwikkeling van het aantal  ontstane ziekenhuizen als gevolg van fusie
naar de aard van het ziekenhuis  1978  tot en met  2002
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5.15 Invloed van de overheid op de concentratie-ontwikkeling

De in paragraaf 5.14 beschreven verklaringen voor de concentratie-ontwikkeling zijn
niet los te zien van het overheidsbeleid dat de laatste decennia is gevoerd. Ten eerste
heeft de overheid sinds de jaren zeventig een regionaal planningsbeleid gevoerd en een
regionale clustering van ziekenhuizen aangemoedigd (Schut e.a., 1990). De toenemende
concentratie en schaalvergroting zijn voor een belangrijk deel te wijten aan het streven
naar sluiting of fusie van kleine ziekenhuizen, omdat ze niet konden voldoen aan de uit
kwaliteitsoogpunt gestelde norm ingevolge hoofdstuk 3 van de Wet Ziekenhuis
Voorzieningen (WZV). Deze norm hield in dat in ieder ziekenhuis minimaal twee
functie-eenheden van elk van de 'moederspecialismen' aanwezig moest zijn. De WZV
stelt bij nieuwbouw een minimum-eis  van 175 bedden. De tweede reden  is  dat  de
concentratie door veronderstelde efficientievoordelen werd aangemoedigd (Schut,
1989). Grotere ziekenhuizen zouden technische schaalvoordelen kunnen behalen.
Empirisch onderzoek wijst evenwel uit dat dergelijke voordelen al bij kleinere
ziekenhuizen worden bereikt en afhankelijk zijn van de functiezwaarte van het
ziekenhuis (Van Aert, 19771). Dranove (1998) concludeert dat alleen schaalvoordelen
behaald kunnen worden door fusies tussen kleine ziekenhuizen. Zelfs als slechts Edn
van de ziekenhuizen klein is, is de efficiencywinst zeer beperkt. Ook

124



ziekenhuisdirecteuren die met een fusie te maken hebben gehad, bevestigen dat het
bedrijfseconomisch resultaat doorgaans gering is (Schut, 1989).
De derde reden is dat gefuseerde ziekenhuizen door de functionele budgettering
financiele voordelen konden behalen (de zogenaamde fusiebonus) (Rotting e.a., 1993).
Naarmate het ziekenhuis meer gewogen specialisteneenheden heeft, wordt het in een
hogere functiegroep ingeschaald en neemt het te ontvangen bedrag per
productiegebonden parameter toe. Aangezien het aantal toegestane specialisten
gerelateerd is aan de adherente bevolking van een ziekenhuis, is het niet mogelijk,
behoudens uitzonderingen, meer specialisten aan te trekken (Ministerie van WVC,
1986). De snelste manier om in een hogere functiegroep te komen, was door het
samengaan van ziekenhuizen.
Het bovenstaande wijst in de richting dat de regelgeving in het algemeen een
belangrijke stimulerende invloed heeft gehad op de toenemende concentratie van de
ziekenhuiszorg.

5.16 Samenvatting en conclusie

De concentratie op basis van verpleegdagen maakt een andere ontwikkeling door dan
de concentratie op basis van dagverplegingdagen. In het begin van de tachtiger jaren
was het aantal aanbieders dat behandelingen in dagverpleging aanbood beperkt. De
concentratie is dientengevolge hoog. Daarna nam het aantal imiterende aanbieders
toe, waardoor de concentratie afnam. Vanaf de jaren negentig gaat de rangorde (op
basis van marktaandeel) van de aanbieders van dagbehandelingen steeds meer lijken
op de rangorde op basis van verpleegdagen. Het feit dat de rangorde van ziekenhuizen
als aanbieders dagverplegingdagen gaat lijken op die van verpleegdagen, impliceert
dat de eerder beschreven fusietendens en de uittreding van ziekenhuizen ook in de
markt van dagverplegingdagen een toenemende concentratie teweegbrengt. Het aantal
toetreders kon de toenemende concentratie niet voorkomen, omdat het aantal
uittredingen groter was. De toenemende concentratie impliceert ook een lagere
onzekerheid voor ziekenhuizen om afnemers te behouden (patienten). De dynamiek in
de markt wordt met name veroorzaakt door fusies, toe- en uittredingen en slechts in
beperkte mate door concurrentie.
Het overheidsbeleid en de medisch-technologische ontwikkelingen zijn echter leidend
geweest voor de fusies en uittredingen. Deze ontwikkelingen waren bedoeld voor, of
hebben veel meer effect op de klinische zorg waarvoor een opname noodzakelijk is.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ontwikkelingen rondom de verpleegdagen
de marktstructuur van de ziekenhuizen bepalen. Dagverplegingdagen spelen een
ondergeschikte rol bij fundamentele beslissingen betreffende fusies van ziekenhuizen.
In de financiering van ziekenhuizen speelt de klinische zorg eveneens een grotere rol.
Bovendien kan schaalvergroting profijtelijk zijn vanuit het perspectief dat het
ziekenhuis naarmate het groter is relatief meer budget ontvangt (fusiebonus). Op basis
van het bovenstaande kan worden verwacht dat de ontwikkeling van de concentratie-
indices op basis van dagverplegingdagen steeds meer gelijke tred zal houden met de
ontwikkeling van de concentratie-indices op basis van verpleegdagen.
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HOOFDSTUK 6: ONTWIKKELING VAN RESULTATEN VAN
ZIEKENHUIZEN

6.1 Inleiding

In de operationalisatie van het SGR-model van Sheperd (1997) wordt een aantal
resultaatsvariabelen weergegeven.

Figuur 6.1: Operationalisatie resultaat in het SGR-model op basis van het model van
Sheperd (1997)
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In dit hoofdstuk wordt het resultaat van ziekenhuizen  van  1991  tot en met 1999 nader
onderzocht. In figuur  6.1   worden deze resultaten weergegeven  die   in dit hoofdstuk
centraal zullen staan. Allereerst wordt in paragraaf 6.2. stilgestaan bij de
veronderstelde verschillen tussen de resultaten van verschillende categorieen
ziekenhuizen. Vervolgens wordt in paragraaf 6.3. een overzicht gegeven van de
ontwikkeling van de belangrijkste kernwaarden van de respectieve resultaten. De
operationalisatie van de resultaatsvariabelen is beschreven in hoofdstuk 3 'Data- en
modelspecificatie' en is gebaseerd op de enqubes van Prismant. De gepresenteerde
gemiddelde variabelen worden berekend door van alle (categorieen) ziekenhuizen de
waarden op te tellen en te delen door het aantal ziekenhuizen. Daarna wordt in
paragraaf 6.4. stilgestaan bij de vraag of meerdere gedragsvarianten, tot uitdrukking
komend in het resultaat, binnen het ziekenhuis ziekenhuizen operationeel kunnen zijn.
In paragraaf 6.5. en 6.6. worden verschillen in kwaliteits-, hoeveelheids- en

126



omzetmaximalisatie68 tussen ziekenhuizen beschreven. In paragraaf 6.7.  en 6.8. staan
de verschillen tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen centraal. Voorts zal in
paragraaf 6.9. worden onderzocht  hoe de resultaten  zich  in de jaren  1991  tot  en  met
1999 hebben ontwikkeld. Hierbij wordt enerzij(is onderscheid gemaakt tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en anderzijds tussen top-,
centrum- en basisziekenhuizen. Bovenstaande moet duidelijk maken of en in welke
mate deze categorieen ziekenhuizen zijn te typeren als kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en geeft het antwoord op de vraag of top-,
centrum- en basisziekenhuizen onderling verschillen in het resultaat.

6.2 Veronderstelde resultaten bij ziekenhuizen

In hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de
Nederlandse situatie' is een aantal theoretische gedragsmodellen besproken en

toegepast op de Nederlandse situatie. Aan deze gedragsmodellen liggen een aantal
veronderstellingen ten grondslag die in dit hoofdstuk zullen worden getoetst. Deze
veronderstellingen gaan enerzijds in op het verschil in resultaat tussen
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen en hoeveelheidsmaximaliserende

ziekenhuizen. Anderzijds impliceren de modellen veronderstellingen met betrekking
tot het verschil in resultaat van top-, centrum- en basisziekenhuizen.

6.2.1 Verschil tussen kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen

De basis van de theoretische modellen wordt gevormd door de veronderstelling dat
het management een zekere doelstelling nastreeft. Afhankelijk van de doelstelling
wordt een keuze maakt tussen hoeveelheids- of kwaliteitsmaximalisatie (Feldstein,
1993). Dat impliceert dat ziekenhuizen op basis van het resultaat zich onderscheiden
in kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Expliciet

kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zullen naar verwachting een significant
hoger niveau van (groei van de) kwaliteit als resultante van hun handelen hebben.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zullen een significant hogere
bezettingsgraad en groei van het marktaandeel realiseren. Hetzelfde geldt voor de
groei van de hoeveelheid. Ook wordt op basis van de gedragsmodellen verwacht dat
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen eerder omzetmaximaliserende ziekenhuizen
zullen zijn dan hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Immers de FB-
systematiek maakt een toenemende specialisatie, topklinische zorg en
schaalvergroting mogelijk, waardoor meer inkomsten kunnen worden verworven.

6.2.2 Verschil tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen

Hoewel de theoretische modellen niet expliciet een uitspraak doen over een typering
van top-, centrum- en basisziekenhuizen, wordt verwacht dat topziekenhuizen te
typeren zijn als kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Topziekenhuizen hebben de

68   Voor de variabelen (de groei van) kwaliteit en (de groei van) omzet geldt dat de gemiddelden en
mediaan per patienteneenheid wordt weergegeven. Zie hoofdstuk 'Data- en modelspecificatie'
voor en nadere uitzetting van de (groei van de) kwaliteit en de (groei van de) onlzetmaximalisatie
en de berekening van het aantal patienteneenheden.
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schaalgrootte om een verdergaande medische specialisatie door te voeren om
(top)klinische zorg te verlenen. Gegeven het feit dat centrum- en basisziekenhuizen
niet de noodzakelijke schaalgrootte hebben om topklinische zorg te verlenen, wordt
verwacht dat deze ziekenhuizen hoeveelheidsmaximalisatie als alternatief gedrag
vertonen. Het bovenstaande impliceert dat topklinische ziekenhuizen zich ook in het
resultaat zullen onderscheiden door een relatief hoog niveau van (de groei van de)
kwaliteitsmaximalisatie. Centrum- en basisziekenhuizen zullen op hun beurt een
relatief hoge (groei van de) bezettingsgraad en groei van het marktaandeel hebben.

6.3      Ontwikkeling van het resultaat

Het gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie worden als de belangrijkste
kernwaarden beschouwd. Deze variabelen geven inzicht in de ontwikkeling van het
resultaat. In tabel 6.1 worden de kernwaarden weergegeven.

Tabel  6.1:  Ontwikkeling  gemiddelde,  mediaan  en standaarddeviatie van  de  (groei van
de)  kwaliteit,  de hoeveelheid en de omzet alsmede de ontwikkeling daarvan van  1991
tot en met  1999

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Omzet
Gemiddelde (in Euro's) 151 170 172 171 173 172 176 183 181
Mediaan (in Euro's) 148 167 170 168 170 169 171 181 176
Standaarddeviatie 25,9 25,7 26,6 26,1 24,6 24,4 25,9 26,7 24,8

Kwaliteit
Gemiddelde (in Euro's) 158 176 178 176 178 179 182 191 188
Mediaan (in Euro's) 155 171 174 169 173 177 178 188 182
Standaarddeviatie 28.2 29,5 29,8 29.4 28,0 26,7 27,9 28,8 26,6

Hoeveetheid o.b.v. bezetting
Gemiddelde 0,72 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,67 0,64
Mediaan 0,74 0,72 0,72 0,72 0,71 0,70 0,70 0,67 0,63
Standaarddeviatie 0.08 0,08 0,08 0.08 0.08 0,06 0,06 0,07 0,08

Hoeveelheid o.b.v. marktaandeel
Gemiddelde 0,06 0,02 0,01 0,01 -0,00 0.02 0,00 0,03 0.06
Mediaan 0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00
Standaarddeviatie 0,32 0,20 0,04 0,10 0,04 0,15 0.05 0,18 0,25

Groei van de omzet
Gemiddelde 0,08 0,12 0,01 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 -0,01
Mediaan 0,06 0,11 0,01 -0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 -0,01
Standaarddeviatie 0,10 0.07 0,05 0.05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,05

Groei van de kwaliteit
Gemiddelde 0,06 0,11 0,01 -0.01 0,02 0,02 0,01 0,05 -0,01
Mediaan 0,05 0,11 0,01 -0,01 0,02 0,02 0,01 0,05 -0,01
Standaarddeviatie 0,06 0.07 0.05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05

Groei van de hoeveelheid
Gemiddelde 0,00 -0,02 0,00 -0,00 -0,01 -0,00 -0,01 -0,03 -0,05
Mediaan -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,05
Standaarddeviatie 0,12 0,05 0,06 0,06 0.05 0,08 0,06 0,05 0,06
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De ontwikkeling van de gemiddelde (groei van de) kwaliteit vertoont een gelijke tred
met de ontwikkeling van de gemiddelde (groei van de) omzet. De gemiddelde waarde
is in de periode van 1991 tot en met 1999 toegenomen. Echter in 1994 was er sprake
van een tijdelijke daling  van het gemiddelde  en de mediaan. Vanaf  1994  zet  de
stijgende trend zich voort  tot  1999.  In 1999 vindt er eveneens een daling plaats  ten
opzichte van het jaar daarvoor. De waarde van de mediaan ligt bij zowel de omzet als
de kwaliteit structureel onder het gemiddelde. Dat impliceert dat 50% van de
ziekenhuizen die een hogere waarde dan de mediaan heeft, een meer dan evenredig
hoog kwaliteitsniveau, respectievelijk omzetniveau heeft. Dit beinvioedt het
gemiddelde.
De gemiddelde hoeveelheid op basis van bezetting laat een dalend trend zien. Zoals
blijkt uit de groei van de hoeveelheid, vindt er aan het einde van de jaren negentig een
sterkere daling plaats dan in de jaren daarvoor. Dit is voor een belangrijk deel te
verklaren door de reductie van de gemiddelde verpleegduur en door substitutie van
klinische behandelingen in dag- en poliklinische behandelingen. Hierdoor nam het
aantal opnames af De mediaan van hoeveelheid ligt in het begin van de jaren
negentig op een hoger niveau dan de gemiddelde waarde. Aan het einde van de jaren
negentig is het omgekeerde het geval. Dat betekent dat aanvankelijk 50% van de
ziekenhuizen boven de mediaan een meer dan evenredig hoge bezetting had, terwijl
het omgekeerde het geval blijkt aan het einde van de jaren negentig. De gemiddelde
groei van het marktaandeel laat een andere trend zien. Tot het midden van de jaren
negentig valt er een afnemende gemiddelde groei te constateren, waarna de groei weer
toeneemt. De mediaan beweegt zich rond de waarde 0, wat noch groei noch afname
impliceert. De spreiding is echter groot. Dat heeft te maken met het feit dat het om
een groeivariabele gaat. De relatief grote spreiding is ook te constateren bij de
groeivariabelen groei van de kwaliteit, hoeveelheid en omzet.

6.4      Onderscheidend dan wei samenlopend gedrag bij ziekenhuizen

In hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de
Nederlandse situatie' is een drietal gedragsvarianten beschreven. Deze varianten zijn
kwaliteits-, hoeveelheids- en omzetmaximalisatie. Binnen organisaties kunnen
meerdere gedragsvarianten in combinatie met elkaar voorkomen, hetgeen hieronder
getypeerd zal worden als samenlopend gedrag (Porter, 1980; Miller, 1986). Om te
beoordelen of dit in de bedrijfstak van ziekenhuiszorg ook het geval is, zijn de
ziekenhuizen ingedeeld in de categorieen omzet-, kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Binnen deze categorieen is onderscheid
gemaakt in drie gelijke groepen ziekenhuizen met de hoogste, respectievelijk
gemiddelde en laagste resultaten. Per categorie ziekenhuizen zijn de groepen met de
hoogste en laagste resultaten gecodeerd in respectievelijk 1 en 0 en zijn tegen elkaar
afgezet. Er is gekozen voor deze indeling, omdat bij de ziekenhuizen met de hoogste
en laagste resultaten samenlopend gedrag dan wel expliciet gedrag het meest duidelijk
aanwezig zullen zijn.
Daarnaast zijn de correlaties berekend op basis van de waarden van de respectieve
gedragsvarianten van alle ziekenhuizen. De nulhypothese, dat er geen samenhang is
tussen de gedragsvariabelen, is getoetst bij een PSO,01, waarbij een Bonferroni-type
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correctie is toegepast. In tabel 6.2 worden de percentages ziekenhuizen weergegeven
die onderscheidend en samenlopend gedrag vertonen en de correlaties tussen de
respectieve gedragsvarianten.

Tabel 6.2: Afgerond percentage ziekenhuizen dat onderscheidend dan wel
samenlopend gedrag vertoont

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Hoeveelheids- vs kwameltsmaximalisatie
Hoeveelheid=0 x Kwaliteit=0 (sarnenloop)                             22       23       24       21       16       16       22       16       13
Hoeveelheid=0 x Kwaliteit=1 (onderscheidend)                          26        30        24 33 29 27 27    33    40
Hoeveelheid=1 x Kwaliteit=0 (onderscheidend)                      33       28 33 28 35 40    29    30    32
Hoeveelheid.1 x Kwaliteit=1 (samenloop) 20    19    18    19    20    18    22    21    16
Correlatie (Pearson's r) -0.02 -0.05 -0.16 -0,14 -0,13 -0,12 0,11 -0,13 -0.17

Omzet- vs kwaliteitsmaximalisatie
Orniet=0 x Kwaliteit=0 (samenloop) 54    48    49    50    51    42    52    49    50
Omzet=Ox Kwaliteit=1 (onderscheidend)                                     -           -          -          2           -          -          -           -
Ornzet=1 x Kwaliteit=0 (onderscheidend)                                -                    -         -                   7
Ontzet=1 x Kwaliteit=1 (samenloop)                                          46        52        51         48        49        51        48        51         50
Corretatie (Pearson's r) 0,99' 0.98' 0,98' O,97·  0.98'  0,98*  0,98* 0,98' 0,98*

Omzet- vs hoevee/heidsmaximalisatie
Ornzet=0 x Hoeveelheid=0 (sanlenloop)                                    27        24        22        21         18        16        22        14        10
Onlzet=0 x Hoeveelheid=1 (onderscheidend)                         32       24       33       29       33       25       33       33       33
Omzet=1 x Hoeveelheid=0 (onderscheidend)                         21       31       28       29       31 34 48    33    39
01·nzet=1 x Hoeveelheid=1 (samentoop)                               21       20       17       21       18       25       52       21        18
Correlatie (Pearson's r) -0,01 -0,11 -0,14 -0,12 -0,15 -0,10 0.01 -0,14 -0,17

Omzetmaximalisatie vs groei van het marldaandeel
Omzet=0 x Groei marktaandeel=0 (samenloop)                      26       30       27       35       25       19       29       16       17
Ornzet=0 x Groei marktaandeel.1 (onderscheidend)               23       25       32       20       27       17       22       33       34
Ornzet=1 x Groei marktaandeel=0 (onderscheidend)               29       30       27       18       27       31       24       33       29
Onlzet=1 x Groei marktaandeel=1 (samenloop)                      23       15       14       28       22       32       24       19       20
Correlatie (Pearson's r) 0,05 4,02 -0,15 0,37* 4,10 0,18 0.08 -0,02 -0,03

Kwaliteitsmax. vs groei van het marktaandeel
Kwaliteit=0 x Groei mari(taandeel=0 (samenloop)                      28        28        28        33        21        24        27        17        18
Kwaliteit=0 x Groei marktaandeel=1 (onderscheidend)             23       26       30       19       29       22       23       31       30
Kwaliteit=1 x Groei marktaandeel=0 (onderscheidend)             28       31       28       21       27       24       25       36       33
Kwaliteit==1 x Groei marktaandeel=1 (samenloop)                    21        15       15       26       23       29       25       17       20
Correlatie (Pearson's r) 0,11 -0,02 -0,16 0,33* -0,08 0,17 0,09 0,09  -0.06

Hoeveelheidsmax. vs groei van het marktaandeel
Hoeveelheid=0 x Groel marktaandeel=0 (samenloop)                35        37        26        36        27        33        37        44        35
Hoeveelheid=0 x Groei marktaandeet=1 (onderscheidend)         15        12        28        15        27        23        14        14        17
Hoeveelheid=1 x Groei marktaandeet=0(onderscheidend)         17        12        20        11         19        19        16          5         13
Hoeveelheid=1 x Groei marktaandeel=1 (samenloop) 33    40    28    38    27    25    33    51    35
Correlatie (Pearson's r) 0,11 0,10 0,02 0,07 0,21 0,03 0.26* 0,22 0,02

* Significant bij p50,01

Uit tabel 6.2 blijkt dat bij de combinatie van hoeveelheidsmaximalisatie en
kwaliteitsmaximalisatie een groot percentage ziekenhuizen onderscheidend gedrag
vertoont. Dit percentage varieert  van  56%  in   1997  tot  72%  in 1999. Hetzelfde geldt
voor de combinatie van omzet- en hoeveelheidsmaximalisatie, varierend van 53% in
1991 tot 81% in 1997. Voor beide combinaties geldt echter dat de nuthypothese niet
kon worden verworpen. Dit komt overeen met de verwachting.
In de periode van  1991  tot en met  1999 laat omzetmaximalisatie een sterke samenloop
met   kwaliteitsmaximalisatie   zien. Met uitzondering   van    1994   en    1996   was   het
percentage ziekenhuizen dat zowel kwaliteits- als omzetmaximalisatie vertoonde
100%. De correlatie was gedurende alle jaren significant. In het algemeen kan worden
geconstateerd dat omzetmaximalisatie en kwaliteitsmaximalisatie bij een relatief laag
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percentage ziekenhuizen gepaard gaat met de groei van het marktaandeel. Echter het
percentage ziekenhuizen waarbij dat wel het geval is, neemt in het midden van de
jaren negentig toe, waarna het percentage sterk afneemt.  In  1994  was de samenhang

significant. Ziekenhuizen met een sterke groei van het marktaandeel hebben in het
algemeen ook een hoge bezettingsgraad (van  54%  in  1995 en  1993 tot 91% in  1998),
wat een sterke   mate van samenlopend gedrag impliceert. Echter   in   1997   was   de

samenhang significant. Alleen in dit jaar was dit in overeenstemming met de
verwachting.
Geconcludeerd kan worden dat omzetmaximaliserende ziekenhuizen dezelfde

ziekenhuizen zijn als die met een hoog kwaliteitsniveau en vice versa. Dit bevestigt de
hypothese. Omzet- en kwaliteitsmaximaliserend gedrag zijn daarom geen
onderscheidende gedragsvarianten. Ook voor ziekenhuizen met een hoge
bezettingsgraad geldt een hoog percentage samenloop met de groei van het
marktaandeel. Voor de overige combinaties van gedrag kan worden geconcludeerd dat
deze zich in het merendeel van de ziekenhuizen niet naast elkaar manifesteren.

6.5 Verschillen in resultaten tussen hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen.

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat er een sterke samenhang is tussen
kwaliteits- en omzetmaximalisatie. Om deze reden zal in het vervolg van de analyse
geen onderscheid worden gemaakt tussen omzet- en kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen.
In deze paragraaf zal het verschil in resultaat tussen hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen worden getoetst. Met behulp van een t-toets
worden de verschillen getoetst, waarbij de nulhypothese, dat er geen verschil is tussen
de typen ziekenhuizen, is getoetst. Hierbij is een p 5 0,005 gehanteerd, waarbij een
Bonferroni-type correctie is toegepast. Alvorens deze toets te doen, is met behulp van
Levene's toets onderzocht of de variantie tussen kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen significant verschilt (Johnson, 1984). Dat
verklaart ook het verschil in vrijheidsgraden zoals in de tabellen wordt weergegeven.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen worden getypeerd als ziekenhuizen die
een hogere bezetting dan gemiddeld hebben en tevens een lager kwaliteitsniveau dan
gemiddeld hebben. Deze ziekenhuizen kregen de code 0. Was het omgekeerde het
geval, dan werd het ziekenhuis getypeerd als een kwaliteitsmaximaliserend ziekenhuis
met de code  L

6.5.1  Verschil in de gemiddelde omzet, hoeveelheid (bezetting) en
kwaliteit

In tabel 6.3 zijn de verschillen in de resultaten van hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen weergegeven. Indien de t-waarde kleiner dan
nul is, is de gemiddelde waarde van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen
groter dan die van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen.
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Tabel    6.3:    Verschil    in    de    gemiddelde   omzet,    hoeveelheid    (bezetting)    en    kwaliteit
tussen hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen

Resultaat Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Omzet (in Euro's) Kwal. max 176 190 193 195 196 193 191 204 204
Hoev. max 135 155 156 154 155 154 156 164 164
T-toets 7.581' 7,994* 7.080* 6,481* 8.475' 7,992* 7,043· 7,690* 7.604'

Df              37      56      54      23      33      39      51      35      32

Kwaliteit (in Euro's) Kwal. max. 180 197 201 202 203 201 200 214 215
Hoev. max 138 158 159 156 158 158 161 169 170
T-toets 5.453' 5,727· 7.186· 7.746* 7.370* 8.262· 6,979· 7.281* 7,138 

Df              51       56      63      24      32      39      51      35      33

Hoeveelheid Kwal. max 0.6399 0,6207 0,6260 0,6283 0,6374 0,6587 0,6432 0,6206 0,5753
o.b.v bezetting Hoev. max. 0,7787 0,7583 0,7624 0.7600 0,7567 0.7566 0.7374 0,7254 0,7149

T-toets -8,75' -7,84. -8.71· -7,026* -6.95• -9,98- -10,84* -11.16* -9.81'

Df              23      24      34      24      31      53 51 57       52

Hoeveelheid Kwal. max. 0,0865 0.1034 0.0001 0.0343 -0,0081 0,0697 -0,0057 -0,0162 -0,0078

o.b.v groei van het Hoev. max. -0.0002 0,0322 0,0038 0,0061 0,0038 0,0090 0,0038 0,0601 0,1077
marktaandeel T-toets 0,982 0,737 -0,452 0,762 -1,314 1,174 -1,050 -1,686 -1.782

Df              18      22      63      20      60      28      51      57      52

- Significant bij p50,005

Op basis van de resultaten in tabel 6.3 kan het volgende worden geconcludeerd. De
hypothese dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een hoger kwaliteits- en
omzetniveau hebben dan hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, kan worden
bevestigd. Eveneens kan de hypothese worden bevestigd dat

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen een hogere bezettingsgraad hebben.
Echter er is geen significant verschil tussen hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen als de hoeveelheid wordt gedefinieerd als de
groei van het marktaandeel.

6.5.2 Verschil in de gemiddelde relatieve groei van de omzet,
hoeveelheid (bezetting) en kwaliteit

Uit tabel 6.4 blijkt dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een grotere
gemiddelde groei van de omzet en de kwaliteit hebben dan
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. In een tweetal jaren is het verschil
significant. 1999 is het enige jaar waarin de groei van de omzet van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen negatief is en bovendien meer negatief dan
bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Voor de gemiddelde groei van de
kwaliteit geldt hetzelfde. Het verschil in de groei van de kwaliteit tussen kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen is echter in slechts 66n jaar significant.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen daarentegen hebben een minder sterke
daling dan wel een grotere toename van de groei van de bezetting dan
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De jaren  1991  en 1996 vormen hierop  een
uitzondering, maar het verschil was niet significant. In een drietal jaren was het
verschil significant. Dit bevestigt de verwachting dat kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen in vergelijking met hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen een
grotere groei van de kwaliteit en de omzet kennen. Hoeveelheidsmaximaliserende
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ziekenhuizen richten zich daarentegen op hoeveelheidsmaximatisatie, dan wel op een
minimalisering van de afname van het bezettingspercentage.

Tabel 6.4: Verschil in de gemiddelde relatieve groei van de omzet, hoeveelheid
(bezetting) en kwaliteit tussen hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen

Resultaat Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Gem. relatieve Kwal. max. 0,1476 0,1790 0.0223 0.0037 0.0135 0,0037 0,0143 0.0602 -0.0125

groei omzet Hoev. max. 0,0801 0,1046 0,0023 -0,0117 0.0123 -0,0079 -0,0004 0,0382 -0.0028

T-toets 1,398 3,134* 1.443 1,217 0,124 1.187 1,542 3164* -0,756

Df               31       37       36       56       57       53       51       57       50

Gem. relatieve Kwal. max. 0.0829 0,1518 0,0356 0,0049 0,0170 0,0171 0,0148 0,0647 -0.0086

groei kwaliteit Hoev. max. 0.0492 0,1023 0,0028 -0,0169 0.0159 0.0030 0.0065 0,0432 -0,0034

T-toets 1,540 2,196 2,582 1,856 0.119 1.511 0.922 2,983* -0,368

0              21      52      24      49      57      53      51      57      50

Gem. relatieve groei   Kwal. max. 0.0265 -0,0501 -0,0128 -0.0136 -0.0202 0.0070 -0.0278 -0.0464 -0.0752

hoeveelheid Hoev. max. -0.0115 -0,0123 0,0043 0,0093 -0,0094 -0,0094 4,0051 -0,0152 -0,0158

T-toets 0,571 -3,417· -1,606 -1,397 -0,967 0,601 -1,976 -3,218' -4,052'

Df              18      56      60      57      60      53      51      57      52

* Significant bij prO,005

Uit tabel 6.4 kan ook worden geconcludeerd dat zowel kwaliteits- als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen in het algemeen een groei van de
kwaliteit laten zien. Dit bevestigt de veronderstelling dat de door het management
geprefereerde kwaliteit in de bedrijfstak van ziekenhuiszorg geen statisch gegeven is.
Gedurende de jaren ontwikkelt de kwaliteit zich naar een hoger niveau. Hetzelfde
geldt voor de hoeveelheid op basis van bezetting, maar dan naar een lager niveau,
hetgeen met name wordt veroorzaakt door de verkorting van de verpleegduur en een
reductie van het aantal opnames. Dat impliceert dat de transformatiecurve zich in het
afgelopen decennium beweegt naar een hoger kwaliteitsniveau en gelijktijdig naar een
lager hoeveelheidniveau op basis van bezetting. Immers, onder andere door de
medisch-technologische ontwikkelingen, die effect hebben op zowel de kwaliteit als
de duur van de medische zorg, wijzigen de geprefereerde combinaties tussen kwaliteit
en hoeveelheid.

6.6 Samenvatting: verschillen tussen kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen

In tabel 6.5 worden de bevindingen over de verschillen tussen kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen samengevat. Hieruit blijkt dat de
verschillen in de gemiddelden van de statische resultaatsvariabelen gedurende de
jaren  1991  tot  en  met 1999 significant  zijn.  Bij de groei  van het marktaandeel, groei
van de kwaliteit, groei van de hoeveelheid en de groei van de omzet is dit echter in
mindere mate het geval.
Op basis van tabel 6.5 kan het volgende worden geconcludeerd. Bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen is zowel het gemiddelde niveau van de (groei
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van de) omzet als van de (groei van de) kwaliteit gedurende de onderzoeksperiode
hoger dan bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Het gemiddelde niveau van
de omzet en de kwaliteit is in alle jaren significant hoger. Voor de (groei van de)
hoeveelheid op basis van bezetting is het omgekeerde het geval, waarbij het verschil
in hoeveelheid op basis van bezetting eveneens significant is gedurende alle jaren van
de onderzoeksperiode.

Tabel   6.5:   Kwaliteits-   en   hoeveelheidsmaximaliserende   ziekenhuizen   vergeleken   op
basis van gemiddelde waarde van resultaatsvariabelen. Het plus teken verwijst naar
'hoger dan';  het min teken naar  'lager dan'

Resultaatsvarlabelen Kwallteitsmax. Hoeveetheidsmax. Opmerkingen

Omzet *                                                                                        +                                   -

Kwaliter                                                           +                         -

Hoeveelheid o.b.v. bezetting '                                        -                           +
Hoeveetheid o.b.v. groei marktaandeel                                -                               +                       M.u.v 4 jaar
Groei van de omzet*                                                          +                               -                       M.u.v. 1 jaar

Groei van de kwaliteit*                                                        +                                                       M.u.v. 1 jaar
Groei van de hoeveelheid o.b.v. bezetting*                              -                                   +                          M.u.v. 2 jaar

* Verschil tussen kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie is significant bij p50,005

6.7 Verschillen in resultaten tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen

In paragraaf 6.6. is onderscheid gemaakt tussen kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. In deze paragraaf wordt de aard van het
ziekenhuis betrokken in de analyse en zal worden bezien of er verschillen zijn in de
resultaten tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen.

6.7.1 Onderscheid tussen kwaliteits- en hoeveelheids-
maximaliserende ziekenhuizen

Uit tabel 6.6 blijkt dat in het begin van de jaren negentig de categorie
centrumziekenhuizen het grootste percentage ziekenhuizen heeft dat onderscheidend
gedrag vertoont, gevolgd door basisziekenhuizen. Aan het einde van de jaren negentig
is het beeld omgekeerd, aangezien de categorie topziekenhuizen het hoogste
percentage ziekenhuizen heeft dat onderscheidend gedrag vertoont. In het begin van
de jaren negentig had de categorie topziekenhuizen nog het laagste percentage.
Uit tabel 6.6 blijkt ook dat kwaliteitsmaximaliserend gedrag bij topziekenhuizen het
meest voorkomt. Centrum- en basisziekenhuizen vertonen veeleer

hoeveelheidsmaximaliserend gedrag. Naarmate het ziekenhuis kleiner is, wordt het
percentage ziekenhuizen dat hoeveelheidsmaximaliserend gedrag vertoont steeds
groter, terwijl in het algemeen het omgekeerde geldt voor kwaliteitsmaximaliserend
gedrag. Dit kan voor een belangrijk deel worden verklaard door de noodzakelijke
schaalgrootte bij kwaliteitsmaximalisatie. Kleinere ziekenhuizen zullen of kunnen
vanuit die overweging naar verwachting niet kiezen voor kwaliteitsmaximalisatie.
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Tabel 6.6: Procentuele verdeling kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen onder top-, centrum en basisziekenhuizen

1991  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Topziekenhuis
Perc. ziekenhuizen met onderscheidend gedrag          46       44       44       43       42       53       49       64       65
w.v. percentage kwaliteitsmaximaliserend               65     75     76     60 94 84    89    78    73

w.v. percentage hoeveelheidsmaximaliserend                     35           25           24           40              6            16           11            22           27

Centrumziekenhuis
Perc. ziekenhuizen met onderscheidend gedrag          59       67       69       71       68       57       56       58       57
w.v. percentage kwaliteitsmaximaliserend                               23            19           24           30           28           30           28           32           32

w.v. percentage hoeveelheidsmaximaliserend           77      81      76      71      72      70      72      67      68

Basiszjekenhuis
Perc. ziekenhuizen met onderscheidend gedrag         53      61      58      59      63      40      46      62      50
w.v. percentage kwaliteitsmaximaliserend                               10            18            18           10            10           33 - -    14

w.v. percentage hoeveelheidsmaximaliserend           90      82      82      90      90      67 100 100    86

6.7.2  Verschil in de gemiddelde omzet, hoeveelheid (bezetting) en
kwaliteit

Top-, centrum- en basisziekenhuizen verschillen significant in niveau van de omzet en
de kwaliteit (zie tabel 6.7). Dit geldt voor de gehele periode van  1991  tot en met  1999.

Topziekenhuizen hebben een hogere gemiddelde waarde dan de centrum- en
basisziekenhuizen. De centrumziekenhuizen hebben op hun beurt weer een hogere
gemiddelde waarde dan de basisziekenhuizen. Het bezettingspercentage verschilt niet
significant tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen. Centrumziekenhuizen hebben

gedurende de periode   1991   tot  en  met   1999 de hoogste gemiddelde bezettingsgraad,
gevolgd door topziekenhuizen. Basisziekenhuizen hadden de laagste bezettingsgraad.
De groei van het marktaandeel verschilt ook niet significant tussen de typen
ziekenhuizen. Topziekenhuizen hadden over het algemeen de grootste groei.
Gedurende de jaren 1991 tot en met 1999 hadden topziekenhuizen, met uitzondering
van  1995, een positieve groei van het marktaandeel. De overige categorieen hadden in
meerdere jaren een negatieve groei. Dit in tegenstelling tot centrum- en
basisziekenhuizen. Basisziekenhuizen kennen over het algemeen een negatieve groei.
Voor centrumziekenhuizen geldt dat zij vanaf 1996 een negatieve groei laten zien. Op
basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat topziekenhuizen vaak
ziekenhuizen zijn die zich op kwaliteits- en omzetmaximalisatie richten, terwijl
centrumziekenhuizen over het algemeen hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen

zijn. Dit overeenkomstig de verwachting.

6.7.3 Verschil in de gemiddelde relatieve groei van de omzet,
hoeveelheid (bezetting) en kwaliteit

Tabel 6.8 geeft de verschillen weer in de gemiddelde groei van de omzet, hoeveelheid
en kwaliteit bij top-, centrum-, en basisziekenhuizen. Hieruit blijkt dat de groei van de
omzet niet significant verschilt tussen de categorieen ziekenhuizen. Ook is er geen
consistentie in de verschillen in de groei te constateren. De gemiddelde groei van de

bezetting verschilde slechts in Mn jaar significant tussen de categorieen ziekenhuizen.
In dat jaar (1994) was de groei bij topziekenhuizen het grootst, terwijl
basisziekenhuizen zelfs een afname in de groei lieten zien. Voor wat betreft de groei
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van de kwaliteit geldt dat ook hier de gemiddelden niet significant van elkaar
verschilden. Ook hiervoor geldt dat er geen consistentie is in de gemiddelden tussen
de respectieve categorieen ziekenhuizen.

Tabel       6.7:       Verschil       in       gemiddelden       resultaten       tussen      top,       centrum-       en
basisziekenhuizen

Resultaat Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Omzet (in Euro's) Top 169 187 192 189 192 191 195 202 199
Cengum 144 164 164 164 165 165 167 175 172
Basis 133 154 156 152 155 155 156 161 165
F-statistiek 18,318· 16,180· 23.837* 21,478• 26.941* 25,543* 25,121· 22,255* 20,709·

Df              77      99     104      99 106 103 102      96      91

Kwaliteit (in Euro's) Top 176 195 200 197 199 199 203 211 208
Centrum 152 168 169 168 169 171 173 183 180
Basis 136 158 157 154 156 159 161 167 171

F-statistiek 20,100· 16,394· 26,280- 21,461' 27.448• 25,511' 24,181· 22,432• 20,266-

Df              99      98     104      99 106 103 101      96      91

Hoeveelheid TOP 0,7228 0,7086 0,7037 0,7109 0.7018 0,7015 0,6991 0,6665 0.6333
o.b.v bezetting Centrum 0,7345 0,7182 0,7216 0,7212 0,7137 0,7118 0,6991 0,6793 0,6538

Basis 0,6982 0.6789 0,6845 0,6766 0.6875 0,6844 0,6721 0,6599 0,6153
F-statistiek 1.785 1,785 1,729 2,100 0,863 1,221 1,104 0,631 1.454

Df 114 112 112 110 109 105 104 101       99

Hoeveelheid Top 0,1591 0.0615 0,0003 0,0304 -0,0059 0.0744 0,0119 0,0765 0.1074

o.b.v groei van het Centrum 0,0139 0.0174 0,0023 0,0091 -0.0021 -0.0004 -0,0021 -0.0007 0,0427
marktaandeet Basis -0,0121 -0,0368 0,0219 -0,0347 0,0125 -0,0042 -0.0041 0,0125 -0,0331

F-statistiek 3,252 1,577 2,208 2.612 1536 2,954 0,830 2,138 1,865
[* 113 112 112 110 109 105 104 101       99

* Significant bij p50,005

Tabel 6.8: Verschil in gemiddelde groei omzet. hoeveelheid en kwaliteit tussen top-,
centrum- en basisziekenhuizen

Resultaat Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Gem. relatieve Top 0.1084 0.1280 0,0236 -0,0161 0,0134 0,0117 0,0212 0.0456 -0.0140

groei omzet Centrum 0,0423 0,1068 -0,0040 -0.0027 0.0112 -0,0002 0,0118 0,0551 -0,0109
Basis 0,0920 0,1327 0.0260 -0,0039 0.0233 0,0097 -0,0117 0,0318 0,0232
F-statistiek 3058 0,897 4,762 0,852 0,784 1,326 4,243 3,540 3.473

Df              62       72      96      98      98 102 102      96      89

Gem. relatieve Top 0,0677 0,1213 0,0284 -0.0237 0.0155 0.0181 0,0228 0.0517 -0,0199

groei kwaliteit Centrum 0,0505 0,0987 0,0026 -0.0097 0,0129 0,0141 0,0122 0.0600 -0.0087

Basis 0,0673 0,1262 0.0146 -0,0017 0,0317 0,0155 -0,0005 0.0327 0,0230
F-statistiek 0,797 1,298 2,912 1,616 1.658 0.680 2,887 4.972 3,461

Df              83      95      97      98      98 105 101       95       89

Gem. relatjeve Top -0,0148 -0,0214 -0,0041 0,0068 -0,0117 0,0026 -0.0028 -0,0423 -0,0540

groei hoeveelheid Centrum 0,0132 -0.0222 0,0077 0,0051 -0,0100 -0,0114 -0,0162 -0,0294 -0,0386
o.b.v bezetting Basis 0,0189 -0,0119 -0,0012 -0,0510 -0.0032 0,0134 -0.0066 -0,0175 -0.0727

F-statistiek 0,792 0,283 0,457 6.947' 0,191 0.134 0,676 1,508 2,155
Df 113 113 113 110 109 102 101 101       99

' Significant bij p50,005
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Op basis van het bovenstaande kan niet de conclusie worden getrokken dat
topziekenhuizen als kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen (zie de tabel 6.6) ook
een significante grotere groei van de kwaliteit en omzet (met uitzondering van  1997)
realiseren. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat er binnen de categorie
topziekenhuizen ook ziekenhuizen zijn die kenmerken van hoeveelheidsmaximalisatie
vertonen (zie tabel 6.6). Hierdoor wordt de groei van de omzet en de kwaliteit bij
topziekenhuizen beinvloed. Het bovenstaande is ook van toepassing op
centrumziekenhuizen die in algemene zin getypeerd kunnen worden als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.

6.8 Vergelijking resultaten van kwaliteits- en hoeveelheids-
maximaliserende ziekenhuizen met die van top-, centrum- en
basisziekenhuizen.

In de voorgaande paragrafen is het verschil in de resultaten tussen enerzijds
hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen en anderzijds tussen top-,
centrum- en basisziekenhuizen beschreven.  In deze paragraaf zullen top-, centrum- en
basisziekenhuizen worden getypeerd als hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen gegeven de ontwikkelingen van de resultaten. Daartoe wordt met name

gezocht naar de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling van het resultaat
tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen en hoeveelheids- en

kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen.

6.8.1 Omzet en kwaliteit

De ontwikkeling van de gemiddelde omzet wordt in figuur 6.2 weergegeven.

Figuur 6.2: Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op

basis van de gemiddelde omzet
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Uit figuur 6.2 blijkt dat de gemiddelde omzet gedurende de onderzoeksperiode is
gestegen. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen verschillen daarin niet van
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hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor de onderscheiden
categorieen ziekenhuizen. Opvallend is dat het niveau van de gemiddelde omzet bij
topziekenhuizen in sterke mate overeenkomt met die van kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen. De ontwikkeling bij centrum- en basisziekenhuizen ligt dichter bij het
niveau van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Hierbij valt op dat de
ontwikkeling bij basisziekenhuizen praktisch samenvalt met die van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.
Bij de gemiddelde kwaliteit zien we een soortgelijke ontwikkeling (zie figuur 6.3).
Zowel bij ontwikkeling van de gemiddelde omzet als de gemiddelde kwaliteit valt te
constateren dat het verschil tussen topziekenhuizen en de overige categorieen
ziekenhuizen relatief groot is, hetgeen het in de vorige paragraaf geconstateerde
significante verschil in de omzet en kwaliteit illustreert.

Figuur 6.3: Vergelijking -van het resultaat van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de gemiddelde kwaliteit
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6.8.2 Hoeveelheid op basis van bezetting
De ontwikkeling van de gemiddelde hoeveelheid op basis van bezetting tussen de
respectieve categorieen ziekenhuizen laat een ander beeld zien (zie figuur 6.4). Bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen neemt de gemiddelde bezetting gestaag
af, terwijl de gemiddelde bezetting bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen in het
midden van de jaren negentig nog toeneemt en later sterker afneemt dan bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.
Uit figuur 6.4 blijkt dat basisziekenhuizen de ontwikkeling van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen volgen, zij het op een hoger
bezettingsniveau. Top- en centrumziekenhuizen volgen veeleer de ontwikkeling van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Zoals uit figuur 6.4 blijkt verschilt het
niveau van de ontwikkeling van de gemiddelde bezetting nauwelijks tussen de
respectieve ziekenhuizen.
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Figuur 6.4: Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de ontwikkeling van de gemiddelde bezetting
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6.8.3 Hoeveelheid op basis van groei van het marktaandeel
Indien de gemiddelde ontwikkeling van het marktaandeel van de respectieve
categorieen ziekenhuizen onderling wordt vergeleken, ontstaat het beeld zoals dat in
figuur 6.5 wordt weergegeven. Als eerste valt het grillige beeld in de ontwikkeling bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen Op. Ten tweede valt op dat
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een negatieve ontwikkeling laten zien,
terwijl het marktaandeel bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen toeneemt. De
grilligheid in de ontwikkeling van het marktaandeel is ook waar te nemen bij top- en
basisziekenhuizen.

Figuur 6.5: Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de gemiddelde groei van het marktaandeel
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Topziekenhuizen volgen  tot  en  met   1997 de ontwikkeling  van het marktaandeel  van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Echter   na 1997 lijken topziekenhuizen
veeleer de ontwikkeling van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen te gaan
volgen. Centrumziekenhuizen volgen daarentegen de ontwikkeling van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.
De extremen in de ontwikkeling van het marktaandeel van

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zijn echter minder uitgesproken.
Bovendien ligt het niveau van de ontwikkeling van het marktaandeel dichter bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. De gemiddelde ontwikkeling bij
basisziekenhuizen duidt op een meer antagonistische ontwikkeling ten opzichte van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen.

6.8.4 Groei van de omzet

In figuur 6.6 wordt de ontwikkeling van de gemiddelde groei van de omzet
weergegeven. Zowel kwaliteitsmaximaliserende als hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen maken dezelfde ontwikkeling door. Daarmee wordt het niveau van de
ontwikkeling belangrijk voor de vaststelling of de respectieve categorieen
ziekenhuizen het gedrag van kwaliteits- of hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen volgen. Topziekenhuizen volgen met name de ontwikkeling van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Hetzelfde geldt aanvankelijk voor
basisziekenhuizen. Echter vanaf 1996 laten deze ziekenhuizen een ontwikkeling zien
die eerder lijkt op hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen dan op
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Bij centrumziekenhuizen is deze beweging
andersom.

Figuur 66 Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de gemiddelde groei van de omzet
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6.8.5 Groei van de kwaliteit

De gemiddelde groei van de kwaliteit van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen ondergaat een soortgelijke ontwikkeling
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als die van de gemiddelde groei van de omzet (zie figuur 6.7). Hetzelfde geldt voor de
andere respectieve categorieen ziekenhuizen.

Figuur 6.7.· Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de gemiddelde groei van de kwaliteit
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6.8.6 Groei van de hoeveelheid op basis van bezetting
De gemiddelde groei van de hoeveelheid op basis van bezetting ondergaat bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen een daling gedurende de jaren  1994 tot en
met 1999 (zie figuur 6.8). Voor kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen is deze
daling sterker. Opvallend is dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een relatief
grillige ontwikkeling doormaken.

Figuur 6.8: Vergelijking van het resultaat van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de gemiddelde groei van de bezetting

Vergelijking groei van de hoeveelheid tussen top-, centrum- en
basisziekenhulzen

0.03

25      -4 9*:i '                .  / . . Kwal. max.1 ..1 :.,/ --. -..1.......... - Hoev. max.

  4,03 -  -      -
-   -   - Topziekenhuis

-                                                                                             . •       - - - - Centrumziekenhuis
... p. Basisziekenhuis

-0.05 -      -  9   -    -  -  -.,-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9-.

E M E,m 5 3/m
jaar

141



Basisziekenhuizen maken een soortgehjke ontwikkeling door als
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De ontwikkeling bij top- en

centrumziekenhuizen daarentegen lijkt    tot     1996    op de ontwikkeling    van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.      Na 1996 lijken beide categorieen
ziekenhuizen de ontwikkeling van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen te gaan
volgen, aangezien ze een meer negatieve groei laten zien dan
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.

6.9   Samenvatting: top-, centrum- en basisziekenhuizen getypeerd
naar resultaat

In tabel 6.9 zijn de resultaten uit dit hoofdstuk nog eens samengevat weergegeven. Op
basis van deze tabel kan worden geconcludeerd dat topziekenhuizen over het
algemeen ziekenhuizen zijn met resultaten die passen bij kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen. Dit komt overeen met eerdere bevindingen in dit hoofdstuk.
Centrumziekenhuizen realiseren daarentegen resultaten die in overwegende mate
voorkomen bij hoeveelheidsmaximaliserend gedrag. Daarbij moet worden opgemerkt
dat de resultaten van groeivariabelen bij centrumziekenhuizen het niveau van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen benaderen. Basisziekenhuizen volgen zowel
de ontwikkelingen van kwaliteits- als van hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen. Bij de groeivariabelen komt bij deze ziekenhuizen een combinatie van
hoeveelheids- en kwaliteitsmaximalisatie voor. Daarnaast zijn er periodes dat
basisziekenhuizen een antagonistische ontwikkeling vertonen ten opzichte van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Dat impliceert dat die basisziekenhuizen
noch kwaliteitsmaximaliserende noch hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen
zijn en als hybride ziekenhuizen kunnen worden getypeerd. Bovendien kan in
algemene zin worden geconcludeerd dat topziekenhuizen op
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen en centrumziekenhuizen op hoeveelheids-
maximaliserende ziekenhuizen lijken, wat eerdere conclusies bevestigt.

Tabel 6.9: Typering van top-, centrum- en basisziekenhuizen naar de ontwikkeling van
de  resultaatsvariabelen  van  1991   tot en  met  1999

Resultaatsvariabelen" Topziekenhuizen Centrumziekenhuizen Basisziekenhutzen

Omzet*                                                                          K                                        H                                        H

Kwaliteit*                                                                       K                                        H                                        H

Hoeveelheid o.b.v. bezetting                                  H                                   H                                   K
Hoeveelheid o.b.v. groei marktaandeel K/H                   H                   Ak

Groei van de omzet                                               K K/H K/H

Groei van de kwaliteit                                            K K/H K/H

Groei van hoeveelheid o.b.v. bezetting WH K/H                     K

*  Significant bij p50,005
" K=Kwaliteitsmaximalisatie, H=Hoeveelheidsmaximalisatie, Ak=Antagonistisch aan kwaliteitsmaximalisatie,

Ah=Antagonistisch aan hoeveelheidsmaximalisatie.
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HOOFDSTUK 7: ONTWIKKELING VAN GEDRAG VAN ZIEKENHUIZEN

7.1 Inleiding

In hoofdstuk 6 'Ontwikkeling van resultaten van ziekenhuizen' is het verschil in
resultaat tussen hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen onderzocht.
In dit hoofdstuk zal het verschil in gedrag worden onderzocht. Hierbij staat de vraag
centraal of kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen (op basis van
bezetting) respectief top- centrum- en basisziekenhuizen onderling verschillen in
gedrag. De beantwoording van de vraag gebeurt op dezelfde wijze als bij het
onderzoek naar het verschil in resultaat.

Figuur  7.1:   Operationalisatie  van  het  gedrag  in  het   SGR  model  op  basis  van  het
model van Sheperd (1997)
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In hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie' zijn de variabelen die het gedrag van
ziekenhuizen typeren uitgebreid beschreven en weergegeven in het bewerkte model
van Sheperd (1997) (zie figuur 7.1). Deze variabelen zijn: innovatief gedrag,
kwaliteit, bezetting, doelgroep, groei van de adherentie, efficiency en de
investeringsruimte. Op basis van het kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie model
wordt verondersteld dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een hogere
gemiddelde score hebben op gedragsvariabelen die innovatief gedrag en kwaliteit
weergeven en een relatief lagere ratio dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames.
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Van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen wordt verwacht dat zij gemiddeld
een hogere score laten zien op de variabelen beddenbezetting, groei van de klinische
adherentie en investeringsruimte. Er wordt geen verschil verwacht in (in)efficiency
tussen de respectieve categorieen69

In paragraaf 7.2. en 7.3. wordt ingegaan op het verschil in het gedrag tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Vervolgens worden in
paragraaf 7.4. de verschillen in het gedrag tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen
beschreven. In paragraaf 7.5. wordt het gedrag van top-, centrum- en
basisziekenhuizen vergeleken met het gedrag van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Op basis daarvan worden top-, centrum-
en basisziekenhuizen in de laatste paragraaf getypeerd als kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.

7.2 Verschil in gedrag tussen hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen

Tabel 7.1 geeft de verschillen in gedrag tussen de respectieve categorieen
ziekenhuizen weer. De specialistendichtheid als indicator voor innovatie, verschilt
significant tussen de groepen ziekenhuizen (PSO.005), waarbij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een hogere gemiddelde specialistendichtheid
hebben. Voor de variabele 'handen aan bed' geldt dat kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen een significant hoger gemiddelde hebben dan
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. De ratio dagbehandelingen ten opzichte
van opnames is in het algemeen bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen iets
hoger dan bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Alleen  in  1993  en  1999  is  het
omgekeerde het geval. In geen van de jaren zijn de verschillen significant. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat de respectieve categorieen ziekenhuizen zich, gegeven hun
doelstelling, niet specifiek bepaalde doelgroepen selecteren. Dat komt overeen met de
bevindingen van Blank   e.a.   (1998). In tabel 7.1 worden   ook de verschillen   in   de
bezettingsgraad gepresenteerd. Het bezettingspercentage verschilt significant tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, waarbij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen een hogere bezettingspercentage hebben.
De gemiddelde groei van de klinische adherentie is niet significant groter bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Alleen  in  1996  was de groei groter  bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Het gemiddelde relatieve aantal medische
verrichtingen is bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen groter dan bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, maar het verschil is niet significant. De t-
waarde neemt echter gedurende de jaren wel toe. Deze trend kan uiteindelijk leiden
tot een significant verschil. Tot slot is ook het verschil in de investeringsruimte tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen onderzocht. De
investeringsruimte is geoperationaliseerd als RAK in jaar t-1. De investeringsruimte
bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen is over het algemeen groter dan bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Alleen in het begin van de jaren negentig is
het  omgekeerde het geval. De t-waarde neemt gedurende   1991   tot  en  met   1999  toe,

69 Zie ook hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie
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wat   duidt   op het steeds meer benaderen   van het significantieniveau van PSO,005.
Echter de verschillen zijn vooralsnog niet significant.

Tabel 7.1: Verschil in gedragsvariabelen tussen kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen (op basis van bezetting)

Gedrag Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Medisch- Kwal max 0,2184 0,2412 0,2354 0,2274 0.2209 0,2181 0.2167 0,2236 0.2148

specialisten- Hoev max. 0,1864 0,2017 0,2004 0,1944 0.1947 0,1873 0,1909 0,1971 0.1877

dichtheid (*1000) T4oets 4.543· 5,153• 5,174' 5,889' 5,048* 7.670· 5.552- 5,761' 5,759'

Df               51       56       63       36       60       53       51       57       52

Handen aan bed Kwal. max. 0,0024 0,0026 0,0026 0,0025 0.0024 0,0023 0,0023 0,0025 0,0024

Hoev. max. 0,0020 0.0021 0,0021 0,0020 0.0020 0.0019 0,0020 0,0020 0,0020

T-toets 6.186  6,756' 6.580' 5.592- 6,744• 6,125• 6,210* 8.280' 7,402*

Df              51      25      62      24      33      36      51       57      49

Aantal dagbe- Kwal. max 0,3062 0,3462 0.3725 0,3834 0,4003 0,4407 0.4702 0,5023 0,5608
handellngen tov Hoev max. 0,3357 0,3518 0,3715 0,4067 0.4137 0,4469 04948 0,5086 0,5344

Opnames T-toets -0,849 -0,198 0,038 -0.777 -0,499 -0,227 -0,759 -0,192 0.702

01              51      56      59      59      60      53      51       57      52

Bezettings- Kwal. max. 0,6399 0,6207 0,6260 0.6283 0,6374 0,6587 0,6432 0,6206 0,5753

Percentage Hoev. max. 0,7787 0,7583 0,7624 0,7600 0,7567 0,7566 0,7374 0.7254 0,7149

T-toets -8,75* -7,84* -8,71* -7.03* -6.95' -9.98* -10,84* -11,16' -9,81*

Df               23       24       34       24       31       53       51       57       52

Groei klinische Kwal. max. -0,0046 -0,0016 0,0096 0.0009 0,0066 -0.0076

Adherentie Hoev. max. 0,0144 0,0084 0,0057 0,0109 0,0149 0.0183

T-toets -2,272 -1.027 0,618 -1,880 -1,299 -2.151

Df                                        52      55      50      48      53      48

Emciency Kwal. max. 0,0854 0,0941 0.0917 0,0961 0.1000 0,1021 0,1054 0,1072 0,1046

Hoev. max. 0,0793 0,0845 0,0870 0,0863 0.0889 0,0882 0,0863 0,0858 0,0834

T-toets 1,173 1,922 0,863 0.980 1,431 1.618 2,214 2,872 2,727

Df              51       53      63      49      60      53      50      57      51

Investeringsruimte Kwal. max. 0,0246 0,0392 0,0196 0,0227 0,0185 0,0323 0,0208 0,0222 0,0235

(RAK 1-1 ) Hoev. max 0,0218 4,0484 0,0491 0,0304 0,0324 0,0379 0,0421 0,0448 0,0384

T-toets 0,195 0.842 -0.913 -0,663 -1,153 -0.529 -2,205 -2,398 -2,229

Df              45      50      56      56      53      48      43      50      49

* Significant bij p50,005

7.3 Conclusies met betrekking tot gedragsverschillen tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen

In tabel 7.2 wordt het resultaat van de verschillenanalyse samengevat. De hypothese
dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een grotere medisch-

specialistendichtheid hebben en relatief veel handen aan het bed, kan worden
bevestigd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen zich, gegeven de doelstelling, meer op kwalitatieve inputs richten dan
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Het verschil in (in)efficiency tussen
kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen kon niet worden
aangetoond. Dit bevestigt de hypothese dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen
zich in (in)efficiency niet onderscheiden van hoeveelheidsmaximaliserende
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ziekenhuizen. Immers ziekenhuizen zullen niet onnodig de kostenverhogende
maatregelen nemen die ten koste gaan van de doelstellingen. De hypothese dat
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen door hun doelstelling een hoger niveau
van bezetting realiseren dan kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen, kon worden
bevestigd. Dat impliceert dat hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hun
beddencapaciteit meer optimaal benutten dan kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen. Voor de overige gedragsvariabelen was het verschil niet significant,
maar in de meeste jaren was het gemiddelde bij hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen groter dan bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Dit is weliswaar
in overeenstemming met de verwachting, maar gegeven het significantieniveau
kunnen hieraan geen vergaande conclusies worden verbonden

Tabel   7.2:   Kwaliteits-  en  hoeveelheidsmaximaliserende  ziekenhuizen,  vergeleken   op
basis  van  gemiddelde waarde van  de  gedragsvariabelen.  Het  plusteken  verwijst  naar'
hoger dan'; het minteken naar 'lager dan'

Gedragsvariabelen Kwaliteitsmax. Hoeveetheldsmax. Opmerkingen

Medisch-specialistendichtheid*                                      +                            -
Handen aan bed*                                                       +                            -

Bezettingspercentage*                                                 -                            +
Dagbehandelingen t.o.v. opnames                                           -                                    +                          M.u.v. 2 jaar

Groei klinische adherentie                                                  -                               +                       M.u.v. 1 jaar
Efficiency +

Investeringsruimte RAK jaar 1-1                                                 -                                    +                          M.u.v. 2 jaar
* Over het algemeen significant bij p50,005

7.4 Verschillen in gedrag tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen

In deze paragraaf worden de verschillen in gedrag tussen top-, centrum en
basisziekenhuizen gepresenteerd. Van topziekenhuizen wordt verwacht dat zij
overwegend kenmerken van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen vertonen.
Centrum- en basisziekenhuizen zullen naar verwachting in het gedrag eerder lijken op
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.
Uit tabel 7.3 blijkt dat innovatief gedrag tussen de genoemde ziekenhuizen verschilt.
De medisch-specialistendichtheid verschilt niet significant tussen de respectieve
categorieen ziekenhuizen. Basisziekenhuizen hadden over het algemeen de grootste
medisch-specialistendichtheid, gevolgd door topziekenhuizen. Hoewel de verschillen
niet significant zijn bij een pEO,005, kan worden geconstateerd dat zowel basis- als
topziekenhuizen kwaliteitsmaximaliserende kenmerken hebben. Voor

topziekenhuizen zou dat dan ook gepaard moeten gaan met een relatief zorgintensieve
patientenpopulatie. Een verklaring voor de hoge medisch-specialistendichtheid bij
basisziekenhuizen kan zijn dat zij de innovatie beperken tot een zekere categorie
patienten (niche) of op dit punt schaalnadelen ervaren. Het gemiddeld aantal
dagbehandelingen ten opzichte van het aantal opnames verschilt echter niet significant
tussen de respectieve ziekenhuizen. Basisziekenhuizen blijken de hoogste gemiddelde

146



ratio te hebben, wat duidt op een relatief lichte populatie patienten. Gezien de
bevindingen ten aanzien van innovatief gedrag ligt het eerder voor de hand dat
basisziekenhuizen zich richten op innovatie bij een specifieke patientengroep (niche)
of schaalnadelen ervaren. Immers anders dan verwacht bij kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen hebben basisziekenhuizen een relatief lichte patientenpopulatie. Deze
conclusie moet met enige voorzichtigheid worden gehanteerd, omdat zowel de
medisch-specialistendichtheid als de zorgzwaarte niet significant tussen de
ziekenhuizen verschilt.

Tabel   7.3-   Verschil   in   de   gemiddelde   gedragsvariabelen   tussen   top-,   centrum-   en
basisziekenhuizen

Gedrag Type zh 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Medisch- Top 0,2049 0,2177 0,2181 0,2122 0.2129 0,2096 0,2087 0,2125 0.2019

specialistendicht- Centrum 0,1973 0.2098 0,2081 0,2027 0,2016 0,1983 0.1988 0,2049 0.1962

heid (*1000) Basis 0.2001 0.2205 0,2190 0,2120 0,2101 0,2164 0,2201 0,2262 0.2074

F-statistek 0.9645 1,3006 1,6446 1,5109 2,6427 3,3013 4,0237 2,8741 1.9583

Df 101 101 107 102 109 104 103      97      91

Handen aan bed Top 0.0024 0,0026 0,0026 0.0025 0.0025 0.0024 0,0024 0.0025 0,0023

Centrum 0.0022 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0020 0.0021 0.0021

Basis 0.0020 0,0023 0,0021 0,0020 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0018

F-statistiek 17.452' 9,636* 31.199· 30,880' 35,869* 38,404* 35,469* 35,282* 32,461'

Df 101 99 105 100 105 102 102 93      85

Bezettings- Top 0.7228 0,7086 0,7037 0,7109 0,7018 0,7015 0,6991 0.6665 0,6333

percentage Centrum 0,7345 0,7182 0,7216 0,7212 0,7137 0,7118 0,6991 0.6793 0.6538

Basis 0.6982 0.6789 0,6845 0,6766 0,6875 0,6844 0,6721 0,6599 0,6153

F-statishek 1,785 1,785 1,729 2.100 0,863 1,221 1,104 0,631 1.454

Of 114 112 112 110 109 105 104 101      99

Aantal dagbe- Top 0,2935 0,3403 0,3537 0,3734 0,4028 0.4263 0,4562 0,4958 0,5202

handelingen t.o.v. Centrum 0.3282 0,3569 0.3670 0,4032 0.4287 0,4556 0,4860 0,5143 0,5455

opnames Basis 0,3752 0,3486 0,3752 0,4127 0,4268 0,4555 0,4998 0,5519 0,5952

F-statistiek 1,640 0,260 0,337 1,294 0,851 0,917 1,151 1.292 2,120

Df 113 110 111 110 109 105 104 101      99

Groei klinische Top 0,0047 0,0005 0.0096 0,0070 0,0028 0.0058

adherentie Centrum 0,0048 0,0107 0,0011 0,0091 0,0115 0.0195

Basis 4,0017 0,0037 0,0160 0.0079 -0,0036 -0,0097

F-statistlek 1,516 2.643 1,748 0,039 1,001    9,544'

Df                                           99 95 95       94       91       91

Efficiency Top 0,0831 0.0912 0.0921 0,1051 0,1032 0,0977 0,0970 0,0981 0.0929

Centrum 0.0806 0.0904 0.0911 0,0909 0,1019 0,1001 0,0976 0,0968 0,0978

Basis 0,0714 0,0813 0,0832 0.0868 0.0924 0,0888 0,0793 0,0969 0,0885

F-statisvek 2,750 2,341 1,408 2,565 0.771 0.833 2.326 0.022 0,672

Df             100 90 96 89 107 103 102 96      89

Investeringsruimte Top 0.0242 0,0233 0.0231 0.0178 0.0189 0.0315 0.0196 0.0228 0,0238

(Rak jaar t-1) Centrum 0.0204 -0.0382 0,0144 0,0195 0,0247 0.0300 0,0274 0.0354 0,0356

Basis 0,0087 0,0330 0,0782 0.0339 0,0288 0.0440 0.0324 0.0274 0,0244

F-statistiek 04048 0,7708 2,9782 1.0630 0,3474 0.5400 0.4688 1,1737 1,4627

Df              97      99 100 107       91       93       91       89       84

* Significant bij p50,005

De variabele 'handen aan het bed' verschilt significant tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen. Topziekenhuizen hebben de hoogste gemiddelde waarde en
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basisziekenhuizen over het algemeen de laagste gemiddelde waarde. Het gemiddelde
bezettingspercentage verschilt niet significant tussen de respectieve ziekenhuizen.
Centrumziekenhuizen hebben het hoogste gemiddelde bezettingspercentage, gevolgd
door topziekenhuizen.
Het   verschil   in de groei   van de klinische adherentie verschilde alleen   in    1999
significant tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen. Centrumziekenhuizen hadden
net als in de voorgaande jaren in dat jaar de grootste groei, gevolgd door
topziekenhuizen. Het gemiddeld aantal medische verrichtingen verschilt niet
significant tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen. Het gemiddeld aantal
medische verrichtingen is in het algemeen het grootst bij topziekenhuizen, gevolgd
door centrum- en basisziekenhuizen, wat overeenkomstig de verwachting is. Dit is tot
halverwege de jaren negentig over het algemeen het beeld. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat ziekenhuizen, gegeven de patientenpopulatie, niet significant
afwijken in (in)efficient gedrag. Tot slot is ook het verschil in de investeringsruimte
tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen onderzocht. Ziekenhuizen blijken
onderling niet significant te verschillen in de relatieve omvang van de
investeringsruimte.

7.5 Vergelijking van het gedrag van top-, centrum- en
basisziekenhuizen met het gedrag van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen

In de vorige paragraaf is getoetst of het gedrag tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen van elkaar verschilt.  In deze paragraaf zal onderzocht worden of en
in welke mate de respectieve categorieen ziekenhuizen op basis van hun gedrag te
typeren zijn als kwaliteits- of hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Hiertoe
wordt de ontwikkeling  van het gedrag gedurende   1991   tot  en  met 1999 tussen  de
respectieve ziekenhuizen vergeleken. Daarbij wordt zowel naar het patroon van de
ontwikkeling gekeken als naar het niveau van de ontwikkeling.

7.5.1 Innovatief gedrag
De gemiddelde medisch-specialistendichtheid neemt zowel bij kwaliteits- als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen af (zie figuur 7.2). Beide categorieen
ziekenhuizen volgen hetzelfde patroon, waarbij het niveau van de ontwikkeling bij
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen beduidend hoger ligt. Centrumziekenhuizen
volgen in de ontwikkeling van de gemiddelde medisch-specialistendichtheid het
patroon van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Het niveau van de
topziekenhuizen beweegt zich tussen hoeveelheids- en kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen. Basisziekenhuizen maken een opvallende ontwikkeling door. Deze
categorie ziekenhuizen volgt aanvankelijk het patroon van topziekenhuizen, maar
vanaf 1995 neemt de dichtheid sterk  toe en bewegen deze ziekenhuizen  zich  op  het
niveau van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Deze ontwikkeling is niet
conform de verwachting. Naar verwachting spelen ook bij deze variabele
schaalnadelen een rol.
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Figuur 7.2: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van medisch-specialistendichtheid
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7.5.2 Handen aan bed

In figuur 7.3 wordt de ontwikkeling van de handen aan het bed bij de respectieve
categorieen ziekenhuizen weergegeven.

Figuur 7.3: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van handen aan het bed

Vergelijking handen aan bed tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen

0,0030

0,0028 -  - - -   -  -  --   -   -   -   -         -    -   -  --  - - -  - -   -
Kwal. max

: 0,0025   -I.'...-       -     . .   -'0---         H." m.: r ...

  0,0023    - --..•....  . . - -    =
-   .   - Topziekenhuis

-  ,  . - -  -  -  -  -         .  .  .  .  Centrumziekenhuis
2 00020  ee « ----t.--0--0--*.I. . . . . . . Basisziekenhuis

0.0018 -

0.0015

i m m i m i m m m
Jaar

De ontwikkeling van het relatieve aantal handen aan het bed neemt aanvankelijk in
het begin  van de jaren negentig toe. Vanaf 1993 daalt het aantal.  Na 1996 neemt het
aantal handen aan het bed weer enigszins toe. De ontwikkeling van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen verschilt nauwelijks van die van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, maar het relatieve aantal is aanzienlijk
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groter bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De ontwikkeling van de handen
aan het bed bij topziekenhuizen loopt praktisch parallel met die van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De ontwikkeling bij basis- en
centrumziekenhuizen ligt op het niveau van hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen.

7.5.3 Bezettingspercentage
In hoofdstuk 6 'Ontwikkeling resultaten ziekenhuizen' is reeds de ontwikkeling van
de bezetting (hoeveelheid) bij de respectieve categorieen ziekenhuizen beschreven.
Daaruit bleek dat topziekenhuizen te typeren zijn als kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen en centrum- en basisziekenhuizen als hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen.

7.5.4 Dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames
De gemiddelde ratio dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames neemt gedurende
1991   tot  en  met   1999  toe (zie figuur  7.4).  Dat  is niet verwonderlijk aangezien  het
aantal behandelingen in dagverpleging toeneemt en het aantal opnames afneemt.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hebben over het algemeen een hogere
gemiddelde ratio, met uitzondering van 1999.
Topziekenhuizen hebben de laagste gemiddelde ratio. De ontwikkeling van de
gemiddelde ratio bij deze ziekenhuizen komt overeen met die van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De ontwikkeling van centrum- en
basisziekenhuizen lijkt eerder de ontwikkeling van hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen te volgen. Het niveau van de ontwikkelingen van beide ziekenhuizen
ligt ook dichter in de buurt van dat van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.
Dat bevestigt het vermoeden dat de hoge medisch-specialistendichtheid bij
basisziekenhuizen niet te maken heeft met de zorgzwaarte van de populatie.

Figuur 7.4: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames

Vergelijking dagverplegingsdagen to.v. opnames tussen top-, centrum- en
basiszlekenhulzen
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7.5.5 Groei klinische adherentie
De gemiddelde groei van de klinische adherentie vertoont een grillig verloop (zie
figuur 7.5). De ontwikkeling bij kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen vertoont geen enkele gelijkenis en lijkt zich onafhankelijk van elkaar te
ontwikkelen. De gemiddelde groei van de klinische adherentie bij
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen maakt aanvankelijk een daling door.
Vanaf 1996 wordt de daling omgezet  in een toename van gemiddelde groei   van  de

klinische adherentie. Bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen is een tweetal
pieken   in de groei te constateren, namelijk   in   1996   en   1998. In tegenstelling  tot
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, hebben kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen zelfs een negatieve groei doorgemaakt.
De typering van de ontwikkeling bij top-, centrum- en basisziekenhuizen is moeilijk te
duiden. De ontwikkeling bij basisziekenhuizen maakt met name in het begin en aan
het einde van de jaren negentig een ontwikkeling door die overeenkomt met
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De tussenliggende periode kenmerkt zich
door een antagonistische ontwikkeling ten opzichte van kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen. De ontwikkeling bij centrumziekenhuizen loopt tot  1995 en vanaf 1998

synchroon met die van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. In de
tussenliggende periode is de ontwikkeling te typeren als kwaliteitsmaximaliserend.
Voor topziekenhuizen geldt een afnemende groei tot 1996 en vanaf 1997. Tot 1996 is
de ontwikkeling te duiden als hoeveelheidsmaximaliserend, terwijl deze ziekenhuizen
vanaf 1997 veeleer de ontwikkeling volgen        die        is te typeren        als

kwaliteitsmaximaliserend.

Figuur 7.5: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de groei van de klinische adherentie
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7.5.6 Efficiency
Het relatief gemiddeld aantal medische verrichtingen per patienteneenheid is
gedurende de jaren  1991  tot  en  met 1999 toegenomen bij kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen (zie figuur 7.6). Bij hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen is
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weliswaar hetzelfde het geval,  maar de toename is aanzienlijk kleiner. Vanaf  1995
neemt bij de laatstgenoemde ziekenhuizen het gemiddeld aantal medische
verrichtingen per patienteneenheid zelfs af. Het gemiddelde aantal medische
verrichtingen bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen ligt op een aanzienlijk
hoger niveau.
De ontwikkeling bij met name top- en centrumziekenhuizen is moeilijk te duiden. Het
patroon van de ontwikkeling wijkt namelijk af van die van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. De ontwikkeling bij topziekenhuizen
lijkt nog het meest op die van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen, maar de
daling vanaf 1994 heeft meer overeenkomsten met hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor centrumziekenhuizen, waarbij de daling vanaf
1995 wordt ingezet. Dat impliceert dat het niveau van het gemiddeld aantal medische
verrichtingen in belangrijke mate de typering van top- en centrumziekenhuizen
bepaalt. Het niveau van de ontwikkeling ligt zowel bij top- als bij
centrumziekenhuizen dichter bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De
ontwikkeling van het gemiddeld aantal medische verrichtingen bij basisziekenhuizen
ligt het dichtst in de buurt van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Echter
vanaf 1996 vertoont de ontwikkeling bij basisziekenhuizen een grillig beeld,  wat
moeilijk te duiden is.

Figuur 7.6: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de medische verrichtingen
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7.5.7 Investeringsruimte
In figuur 7.7 is de ontwikkeling van de investeringsruimte weergegeven. De
investeringsruimte is bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen gedurende de jaren
1991   tot  en  met 1999 praktisch stabiel gebleven. Bij hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen vindt er een lichte toename plaats. Met name in het begin van de jaren
negentig zijn er bij beide categorieen ziekenhuizen relatief grote fluctuaties te
constateren.
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De ontwikkeling van de investeringsruimte bij topziekenhuizen volgt de ontwikkeling
van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Hetzelfde geldt voor

centrumziekenhuizen. Echter vanaf 1997 tendeert de investeringsruimte   naar  het
niveau van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Bij basisziekenhuizen is de
ontwikkeling  van de investeringsruimte niet eenduidig te typeren.  Van   1992  tot  en
met       1994 en vanaf 1997 lijkt de ontwikkeling      meer      op      die      van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. In de overige periodes volgt de
ontwikkeling van de investeringsruimte die van hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen.

Figuur 7.7: Vergelijking van het gedrag van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en top-, centrum- en basisziekenhuizen op
basis van de investeringsruimte
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7.6    Samenvatting: top-, centrum- en basisziekenhuizen getypeerd
naar gedrag

In tabel 7.4 zijn de bevindingen uit dit hoofdstuk nog eens samengevat. Uit deze tabel
blijkt dat topziekenhuizen op basis van het gedrag over het algemeen kunnen worden
getypeerd als kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Bij een drietal variabelen
echter kunnen topziekenhuizen getypeerd worden als kwaliteits- en als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Veelal volgt dit gedrag elkaar in een
periode van enkele jaren op. Centrumziekenhuizen daarentegen vertonen over het
algemeen hoeveelheidsmaximaliserend gedrag. Bij deze ziekenhuizen zijn meer
variabelen niet eenduidig te typeren. Bij basisziekenhuizen is dat bij nog meer
variabelen het geval. Hoeveelheidsmaximaliserend gedrag overheerst weliswaar, maar
in tegenstelling tot top- en centrumziekenhuizen komen er gedragsvarianten voor die
noch als kwaliteitsmaximaliserend noch als hoeveelheidsmaximaliserend zijn te
duiden. Slechts een drietal variabelen (namelijk 'handen aan het bed',
'beddenbezetting' en 'dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames') kan het
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gedrag van de respectieve ziekenhuizen eenduidig typeren als kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximaliserend gedrag.
Op basis van bovenstaande bevindingen kan worden geconcludeerd dat
topziekenhuizen over het algemeen kwaliteitsmaximalisatie nastreven en
centrumziekenhuizen hoeveelheidsmaximalisatie. Dit komt overeen met de
verwachting. Het gedrag van basisziekenhuizen kan worden getypeerd als hybride,
aangezien zowel kwaliteits- als hoeveelheidsmaximaliserend gedrag bij deze
ziekenhuizen aan de orde is. Deze conclusie sluit aan bij de eerdere conclusie, waarbij
top- en centrumziekenhuizen op basis van het resultaat werden getypeerd als
kwaliteits-, respectievelijk hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, terwijl
basisziekenhuizen als hybride ziekenhuizen werden getypeerd. Dat impliceert dat er
een zekere consistentie is tussen het gedrag en het resultaat.

Tabel 7.4: Typering van top-, centrum- en basisziekenhuizen naar de ontwikkeling van
gedragsvariabelen van  1991   tot  en  met  1999

Gedragsvariabelen"* Topzlekenhuizen Centrumziekenhuizen Basisziekenhulzen

Medisch-specialistendichtheid 10'H                        H                        K/H

Handen aan bed*                                             K                               H                               H

Bezetting                                                       K                               H                               H
Dagverplegingsdagen t.o.v. opnames                   K                               H                               H
Groei klinische adherentie** K/H WH K'Ak

Medische verrichtingen K/H K/H HA

Investeringsruimte (Rak jaar t-1)                                              K Kni WH

Significant bij PSO,005
-     In 66n par significant bij p50,005
*" K=Kwaliteitsmaximalisatie, H=Hoeveetheidsmaximalisatie, Ak=Antagonistisch aan kwaliteitsmaximalisatie.
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HOOFDSTUK 8: EFFECT VAN MARKTSTRUCTUUR EN GEDRAG OP HET
RESULTAAT

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 7 'Ontwikkeling van gedrag van ziekenhuizen' is geconstateerd dat er
een zekere consistentie is in de typering van het ziekenhuis op basis van gedrag en
resultaat. Dat suggereert dat er een samenhang is tussen het vertoonde gedrag en het
gerealiseerde resultaat. In dit hoofdstuk zal de empirische toetsing van de
gedragsmodellen centraal staan. Hierbij wordt de vraag beantwoord welke
marktstructuur- en gedragsvariabelen (de ontwikkeling van) het resultaat in welke
mate verklaren. De hypothesen die in hoofdstuk 'Data- en modelspecificatie' zijn
geformuleerd, zullen worden getoetst. In dit hoofdstuk wordt feitelijk het model van
Sheperd (1997), zoals dat in figuur 8.1 is weergegeven, getoetst. De relaties tussen
respectief de resultaten  in het verleden, marktstructuur en gedrag  en het resultaat staan
in dit hoofdstuk centraal.

Figuur  8.1:  Overzicht  van  de  onderzochte  relaties  tussen  respectievelijk  resultaat  uit
het verieden, marktstructuur en gedrag en het resultaat in het SGR model op basis
van het model van Sheperd  (1997)
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Porter (1980) stelt dat een organisatie meerdere gedragskenmerken kan hanteren. Uit
empirisch onderzoek naar gedragskenmerken in andere bedrijfstakken blijkt dat
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binnen organisaties onder verschillende omstandigheden meerdere gedragsvarianten
worden gehanteerd. Ook binnen dezelfde bedrijfstakken worden kenmerken van
verschillende gedragsvarianten bij organisaties worden gevonden (Miller e.a., 1986;
Miller, 1988; Romme, 1990; Segev, 1989; Ginn, 1990). De Roo (1993) schrijft dat
managers, ook onder gelijke omstandigheden, uiteenlopende strategische stijlen
hanteren. Uit hoofdstuk 7 'Ontwikkeling van gedrag van ziekenhuizen' is gebleken
dat ook ziekenhuizen op basis van gedrag niet eenduidig zijn te typeren, maar in meer
of mindere mate gedragskenmerken hebben die passen bij hoeveelheids- en
kwaliteitsmaximalisatie. Daarom zijn in de modellen gedragsvariabelen opgenomen
die kenmerkend zijn voor de respectieve gedragsmodellen. Achtereenvolgens zullen
de effecten van de structuur- en gedragsvariabelen op de resultaatsvariabelen kwaliteit
(paragraaf 8.2.), hoeveelheid op basis van bezetting (paragraaf 8.3.), hoeveelheid op
basis van groei van het marktaandeel (paragraaf 8.4.), omzet (paragraaf 8.5.), groei
van de kwaliteit (paragraaf 8.6.), groei van de hoeveelheid op basis van bezetting
(paragraaf 8.7.) en groei van de omzet (paragraaf 8.8.) worden besproken. De
resultaten van de regressie-analyse zullen per jaar worden weergegeven. Daarbij
wordt ook stilgestaan bij de vraag welke variabelen bijdragen aan een goed resultaat.
Daarnaast zal de consistentie in het gedrag gedurende de jaren van onderzoek punt
van aandacht zijn.

8.2        Kwaliteitsmaximalisatie

In tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van de schattingsresultaten van het model
kwaliteitsmaximalisatie vanaf  1991   tot  en  met  1999.  In het model  zijn alle algemene
ziekenhuizen betrokken geweest, zoals deze zijn weergegeven in hoofdstuk 3 'Data-
en modelspecificatie'. Het eerste wat aan het model opvalt is dat er geen enkele
structuurvariabele significant is. Dit impliceert dat de marktstructuur geen significante
invloed heeft op de kwaliteit van ziekenhuizen. Het tweede dat opvalt is dat er door de
jaren heen een drietal variabelen een significant positief effect hebben op de kwaliteit.
Dit zijn de variabelen 'het relatieve aantal handen aan het bed', 'kwaliteit in het
verleden' en 'innovatie'. Dit getuigt  van een zekere consistentie   in het gedrag  van
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Vooral de eerste twee variabelen komen in
praktisch elk jaar voor. Alleen in de jaren 1994 en  1997 is de variabele 'handen aan
het bed' niet significant. Echter deze variabele nadert  in  1997 het significantieniveau
op een fractie na (p=0,011). De variabele 'resultaat in het verleden' is verreweg de
belangrijkste verklarende variabele. De variabele die de investeringsruimte weergeeft,
namelijk de RAK in het jaar voorafgaand aan het jaar van de meting, tendeert naar
een overwegend negatieve richting. Echter deze variabele heeft een lage t-waarde,
waardoor geen betekenis aan deze variabele kan worden toegekend. De richting van
het effect van de in het model opgenomen significant verklarende variabelen is in
overeenstemming met de hypothesen zoals deze in het hoofdstuk 'Data- en
modelspecificatie' zijn geformuleerd. Dat betekent dat ziekenhuizen met een relatief
hoge medisch-specialistendichtheid, relatief veel handen aan het bed en ziekenhuizen
waarvan het kwaliteitsniveau in het verleden hoog was een significant hogere kans
hebben  op hoog kwaliteitsniveau.  Tot slot heeft het bezettingspercentage  in  1998  een
negatief effect op de kwaliteit als resultaat van het ziekenhuis. Dit is overeenkomstig
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de verwachting, aangezien kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen eerder zullen
kiezen te investeren in inputs die de kwaliteit maximaliseren dan in middelen die de
hoeveelheidsmaximalisatie bevorderen.
Alle modellen van  1991  tot en met 1999 kenmerken zich door een hoge R; varierend
van 0,93 tot 0,97. Een zeer hoog percentage van de variantie van de kwaliteit wordt
verklaard door de in het model opgenomen onafhankelijke variabelen. De modellen
hebben eveneens een hoge F-waarde, waardoor geconcludeerd kan worden dat de
multiple correlaties gezamenlijk significant van 0 verschillen.

8.3       Hoeveelheidsmaximalisatie op basis van bezetting

De uitkomsten van de regressie-analyse voor het model hoeveelheidsmaximalisatie
(maximalisatie van de bezetting) zijn in tabel 8.2 weergegeven. De variabele groei
van de adherentie is alleen  in de jaren  1994 tot en met  1999  in het model opgenomen,
omdat in de periode daarvoor de data niet beschikbaar waren.

Net als in het model kwaliteitsmaximalisatie dragen marktstructuurvariabelen niet
significant bij aan de hoeveelheid. In dit model zijn twee variabelen die gedurende de
jaren   1991   tot   en   met 1999 telkens terugkomen, namelijk de hoeveelheid   in   het
verleden en de groei van de klinische adherentie. Hoeveelheid in het verleden heeft
evenals de groei van de adherentie een significante positieve invloed op de
hoeveelheid. Het resultaat in het verleden heeft verreweg het meeste effect op de
hoeveelheid. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ziekenhuizen met een hoog
bezettingspercentage in het verleden en een positieve ontwikkeling van de adherentie
een significant grotere kans hebben op een hoog bezettingspercentage. Dit zijn ook de
enige twee variabelen die over de gehele periode in dezelfde richting wijzen. De
overige variabelen doen dit niet en zijn ook niet significant.

De variabelen die de kwaliteit weergeven hebben in overwegende mate een negatief
effect op de hoeveelheid. Dit ondersteunt de veronderstelling dat het management een
keuze maakt tussen kwaliteit en hoeveelheid. Hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen minimaliseren de kosten van de handen aan het bed teneinde deze
gelden voor andere doeleinden aan te wenden. Echter vanwege het significantieniveau
kan hieruit niet de conclusie worden getrokken dat het kwaliteitsniveau substantieel
minder is dan bij kwaliteitsmaximalisatie. Voor de overige variabelen geldt dat in het
merendeel van de jaren de richting in overeenstemming is met de verwachting.
Uitzondering hierop vormt de variabele 'marktaandeel' die in overwegende mate een
positief effect had. Echter gegeven de lage t-waarde kan hieraan geen statistische
betekenis worden toegekend.
Ook deze modellen kenmerken zich door een hoge R2, varierend van 0,74 tot 0,88.
Ook kan worden vastgesteld dat de multiple correlaties gezamenlijk significant van 0
verschillen (I)50,01)
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Tabel  8.1:  Resultaten  multipleregressie-analysekwaliteitsmaximalisatievan  1991  toten  met  1999. enter-methode
Kwalltelts- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

ma.Imallutle B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T·waarde B T-waarde

(Constant) -57,57 -1.84 -57,24 -1,48 -39,73 -1.38 -15,76 .0,53 25.56 0.97 23,82 0,76 -16,00 -0,69 21.55 0,90 -20,68 -0,54

Marktaandeel -12,30 -0,54 23,53 1.05 33,06 1,94 -19.69 -1,02 -8,50 -0.69 26.59 1,85 -19,16 -1,89 5,00 0.50 -6,08 -0,26

Flulditeit -40,87 -0,99 -43,57 -0,36 91,80 0,69 -277.42 -1,36 122,20 0.73 44,97 0,73 92,16 1.68 -21,06 -0,49 -52,61 -0.94

Grootte 0,03 1.78 0,02 1,06 -0,02 -1,43 0.00 0,30 -0.00 -0,47 -0.01 .0.63 0,02 1.68 -0.02 -1.60 0,00    0,04

Speaalistendichtheid 359696,93 3080 383438,81 3,30· 223163,29 2,32 325282.88 3.52  116670,25 1.45 39929,61 0,41 48908,59 0.61 62127.13 0,73 335121,89 2.33

Handen aan het bed 34888,60 2.97' 65300,49 5,87' 55495,38 6,27' 6073,93 0,59 41234,52 5,80' 26082,08 2.83* 22072,45 2.61 25924,97 3.44* 46380,55 3.32*

Bezettingspercentage 15,31 0.55 18,91 0.61 -10,11 -0,44 -0,04 -0,00 -44,89 -2,06 -22,61 -0,86 11.03 0.52 -69,76 -3,45* -4,62 -0,16

Emdency 229,82 2.13 81,46 0,70 27.39 0,34 46,54 -0,85 19,00 0.43 21,10 0.37 17,53 0,36 -18.59 -0.38 -21,43 -0,23

M10 1.0.v. opnames -11,53 -0,60 -33,86 -1,78 -18,74 -1.13 -7,02 -0,41 -5,07 -0.38 -20.35 -1.35 -26,44 -2,16 7.16 0,63 1.76 0,08

RAK jaar 1-1 -83,66 -1,52 -84,20 -1,34 -57,48 -1,05 -17,30 -0,34 20,10 0.50 -24,13 -0,47 -0.88 -0.02 -24,56 -0,55 -44,15 -0,51

Kwaliteit jaar 1- 1 0,68 10,20* 0.54 9,14* 0,69 14.67* 0,86 14,47' 0,74 17,83* 0.84 15,38- 0,91 21,00* 0,96 19,35* 0,67 9,23'

N 79.00 74.00 78.00 83.00 80.00 91,00 89,00 81,00 70,00

# 0.93 0,95 0,97 0.96 0,97 0,95 0,97 0,97 0,93

F-waarde 94.26* 111,38· 188,09· 171,00* 226,19' 161.05' 258,34* 236,73* 80,62*

' Significant bij p50,01

Tabel  8.2:  Resultaten  multiple regressie-analyse hoeveelheidsmaximalisatie op  basis van bezetting van  1991  tot en  met  1999, enter-methode
Hoeveelhelds- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

maxlmatisatte B T-waarde B T-waarde B T-waarde 8 T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B Tiaarde B T-waarde

(Constant) .0,04 -0,59 0,13 1,69 0,12 2,14 0,11 1,51 0,07 1,12 0,18 2,86 0,04 0,52 0.05 0.67 -0,08 489

Marktaandeel O,01 0,15 0,10 2.31 0,02 0.57 0,06 1,37 -0,03 -1.01 -0.03 -1.03 0,06 1,87 0,02 0,88 0,03 0.69

Flulditeit -0,02 -0,26 -0,10 -0,43 0,26 0,92 0.40 0.93 0,59 1,62 -0.27 -2,05 -0,20 -1,16 -0,17 -1,41 -0,17 -1.48

Grootte -0.00 -0,16 -0,00 -1,64 -0.00 -0,41 -0,00 -0.19 0,00 0,98 0.00 1,92 -0,00 -1.44 0.00 0,31 -0.00   -0,54

Specialistendichtheid 315.43 1,52 -265.93 -123 303,10 1,59 -365,26 -1,75 1,15 0,01 -275,88 -1,43 -121,03 -0.49 -33,92 -0,16 -86.56 4.32

Handen aan het bed -15,22 -0,91 19,72 1,07 -27,69 -1,82 18.23 1,16 -7,70 -0,62 -13,87 -0.99 34,00 1,82 -27,65 -1,66 11.83 0,52

Groel adherentie 0,56 3,93* 0.44 4,31* 0.25 146 0,61 3,27* 0.48 3,75' 0.64 3.78*

Efficiency 0,25 1.27 .0,41 -1,76 -0,16 -0,96 -0,24 -1,89 0,10 0,99 0.21 1,67 0,10 0,68 0,20 1,51 0.06 0.30

M10 t.o.v. opnames 0,04 1,07 0,02 0,54 -0,04 -1,06 0.07 1,66 0,02 0,54 -0,05 -1.56 0,04 0,93 -0.03 4,89 0,02 0,47

RAK jaar t-1 -0,07 -0.69 -0,22 -1,98 0,02 0.21 0.01 0.05 -0,13 -1,29 0.18 1,58 0,17 1,15 0,07 0.56 -0.08 -0.43

Hoeveelheid jaar t-1 0,96 18.58* 0,87 14,51' 0,86 19,24' 0,86 15.19' 0,87 18,68' 0.84 15.73* 0,83 12.31· 0,98 15.78' 1.04 14,53'

N 87,00 80,00 86,00 80.00 80,00 82,00 83,00 77.00 67,00

R' 0.84 0,81 0,86 0,83 0,88 0,82 0,74 0,85 0.88

F-waarde 45,28· 34,17' 51,09' 34.34' 48,40' 32.37' 21.01* 38,36' 41,45'

' Significant bil p50,01



8.4 Hoeveelheidsmaximalisatie op basis van de groei van het
marktaandeel

De schattingsresultaten van het model hoeveelheidsmaximalisatie op basis van de
groei van het marktaandeel zijn weergegeven in tabel 8.3. De variabele groei van de
adherentie is alleen  in de modellen  van  1994  tot  en  met 1999 opgenomen om dezelfde
reden als bij het model hoeveelheidsmaximalisatie op basis van bezetting is
aangegeven.
In het model hoeveelheidsmaximalisatie op basis van de groei van het marktaandeel
zijn een drietal variabelen gedurende de periode   1991   tot  en  met 1999 dominant
aanwezig, namelijk de groei van de adherentie, fusie en bezetting. De variabele 'fusie'
is met uitzondering van 1996 significant positief, wat de hypothese bevestigt. In 1996
nadert de p-waarde het significantieniveau van 0,01 (p=0,019). De groei van de
adherentie is eveneens significant positief gerelateerd aan de groei van het
marktaandeel, met uitzondering  van 1999. Hetzelfde geldt  voor de bezettingsgraad die
in vijf van de negen jaren significant positief is. De richting van het effect is
overeenkomstig de verwachting. De variabele 'handen aan het bed' heeft in 1993 een
significant negatief effect op de groei  van het marktaandeel.  Dit is overeenkomstig de
verwachting dat hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen in de prioritering in
beperkte mate investeren in kwaliteitsverhogende inputs. Echter gegeven het feit dat
deze variabele slechts in 66n jaar significant is en in de overige jaren de t-waarde
relatief klein is, kan dit effect niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Bijzondere
aandacht verdient de flurditeit.  In 1996 hadden ziekenhuizen, die waren gevestigd  in
een marla met een hoge fluiditeit, een grotere kans om groei van het marktaandeel te
realiseren. De hoge flurditeit is te verklaren door een drietal fusies in verschillende
regio's, waardoor een hoge flurditeit ontstond en het marktaandeel van de gefuseerde
ziekenhuizen toenam.  Ook  in   1993  had de fluiditeit een belangrijke bijdrage  aan  de

groei van het marktaandeel, maar was op een fractie na niet significant (P=0,011).
Deze flu'iditeit werd veroorzaakt door uittreding van een basisziekenhuis, waardoor bij
66% van de ziekenhuizen in de betreffende regio een substantiele groei van het
marktaandeel plaatsvond
Samengevat kan worden gesteld dat ziekenhuizen met een hoge bezettingsgraad, groei
van de adherentie en fusieziekenhuizen in het algemeen een grotere kans hebben op
groei van het marktaandeel. De multiple correlaties gezamenlijk zijn bij praktisch alle
modellen significant. De waarde van de R2 wisselt van 0,07 tot 0,51, waardoor in het
algemeen kan worden geconcludeerd  dat de  R2  relatief hoog is.

8.5 Omzetmaximalisatie

In  tabel  8.4  zijn de schattingsresultaten  van het model omzetmaximalisatie  van  1991
tot en met 1999 weergegeven.  Uit het overzicht blijkt dat het resultaat in het verleden,
het aantal handen aan het bed en de medisch-specialistendichtheid significant
voorspellende variabelen zijn voor de omzet. Voor de omzet in het verleden geldt dit
voor de gehele periode. Dit is te verklaren door het feit dat de parameters die bepalend
zijn voor het relatief hoge WTG-budget per patienteneenheid in jaar t-1 ook van
toepassing zullen zijn op het budget in jaar t. Gedurende dat jaar zal het volume van
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deze parameters slechts in beperkte mate fluctueren. De RAK in jaar t- 1 heeft in  1993
een significant negatief effect op de omzet.  Dit is overeenkomstig de verwachting.  De
richting van het effect is consistent gedurende de overige jaren.
Opvallend is het dat de overige significant verklarende variabelen dezelfde zijn als die
bij het model kwaliteitsmaximalisatie. Ziekenhuizen met relatief veel handen aan het
bed en een hoge medisch-specialistendichtheid hebben een significant grotere kans
een hoog kwaliteitsniveau en een hoge omzet te realiseren. Dit kan worden verklaard
uit het feit dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen voor een belangrijk deel
dezelfde ziekenhuizen zijn als de omzetmaximaliserende ziekenhuizen.
Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen worden verondersteld een afweging te
maken tussen de in te zetten hoeveelheid bedden en de mate van
kwaliteitsmaximalisatie. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zullen eerder
kiezen voor inputs die de kwaliteit maximaliseren wat ten koste gaat van de middelen
die worden ingezet voor de realisatie van de maximale hoeveelheid. De richting van
de overige onafhankelijke variabelen komen in overwegende mate overeen met de
verwachting, met uitzondering van het marktaandeel. Het model heeft in alle jaren een
hoge R2 en de multiple correlaties gezamenlijk verschillen significant van 0.

8.6      Groei van de kwaliteit

De regressie-analyse met betrekking tot de groei van de kwaliteit is in tabel 8.5
weergegeven. Bij dit model is de verklaarde variantie aanzienlijk minder groot dan bij
de statische modellen, varierend van 6% tot 27%.  1998 is het enige jaar waarin de
multiple correlatie gezamenlijk significant van 0 verschilt. In de overige jaren is dat
niet het geval, zodat aan de predictieve waarde van het model geen statistische
betekenis kan worden toegekend. In 1998 wordt ook de enige significant verklarende
variabele aangetroffen. In dat jaar blijken ziekenhuizen met een lage klinische
bezetting een significant grotere kans te hebben op een toename van de kwaliteit. Dit
is in overeenstemming met de verwachting.

In het model   van    1998    is de richting   van de variabelen grootte, medisch-
specialistendichtheid en dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames tegengesteld
aan wat werd verwacht. De richting duidt eerder op kenmerken van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Dit kan er op duiden dat vooral deze
ziekenhuizen groei van de kwaliteit (willen) realiseren, omdat zij door de markt
worden gedwongen niet al te zeer af te wijken van het gemiddelde kwaliteitsniveau in
de markt. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zijn immers het minst ver
verwijderd van het maximaal haalbaar kwaliteitsniveau, waardoor het minder
noodzakelijk kan zijn om de kwaliteit te verbeteren. Echter ook deze variabelen zijn
niet significant, deze uitleg moet dan ook met de nodige terughoudendheid worden
benaderd. Samenvattend kan worden gesteld dat het model in slechts Wn jaar
betekenisvol is en het bezettingspercentage alleen in dat zelfde jaar significant is.
Gegeven deze constatering moet het model met de nodige voorzichtigheid worden
gernterpreteerd.
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Tabel  8.3:  Resultaten  multiple regressie-analyse  hoeveelheidsmaximalisatie o.b.v.  groei  marktaandeel  van  1991  tot en  met  1999.  enter-methode
Hoeveelhelds- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
maximalisatle MI B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde

(Constant) -0,23 -3.13 -0.12 -1.81 0,06 1,07 -0,16 -3,10 0.00 0,02 -0,14 -1,66 -0.13 -2.17 -0,11 -1,38 0,31 0,77
Fluiditeit -0.09 -0,96 -0,36 -2,00 0.69 2,62 -0,03 -0,10 -0,24 -0,62 0,44 2.71 -0,09 -0.61 0,03 0.18 -0,24 -0.47
Grootte -0,00 -0,00 0,00 0,41 0.00 1,30 0.00 2.05 0,00 0,26 0,00 1.12 0,00 0.37 0.00 1,34 -0,00 -0,91

Specialistendichtheid 489,20 1,90 43,05 0,24 310,22 1,63 167,67 1,13 78,07 0,43 -121,27 -0,50 196,25 0,99 161.45 0.65 -1011,85 -0,73
Handen aan het bed -24.28 -1,16 -4.59 -0.33 -43.36 -2,77* -7,51 -0,68 -5,97 -0,46 8,94 0,50 -10.47 -0.68 -45,20 -2,36 20,62 0,18
Groei adherentie 0,44 4,22· 0,39 3.54' 0.82 3.85' 0.57 3,74* 0,46 2,90· 0,46 0,50

Bezettingspercentage 0,20 3,27* 0,17 344* -0.01 -0.11 0,15 3,50* 0,01 0,26 0,10 1,43 0,14 2.65* 0.22 3.30' -0,00 -0.01

Efficiency 0,39 1,50 -0.11 -0.55 -0,37 -2,18 0.07 0,78 0.01 0,12 0,23 1,52 0.09 0,74 0,10 0,65 1.22 1,31
M10 to v. opnames 0,06 1.43 0,04 1,15 -0,03 -OJ7 0,02 0,70 -0,04 -1,25 0.05 1.12 0,00 0.10 -0.02 -0,52 -019 -0,89

RAK jaar t-1 -0,10 -0,77 -0,17 -1,91 -0.14 -1,30 0,07 0,80 -0,05 -0,50 0.01 0,08 0,03 0.28 0,06 0.39 -1.01 -1.05

Fusieziekenhuis=1 0.08 2.90. 0,08 4,73• 0.09 3.58' 0,05 2,39 0.10 4,04'

N 87.00 80,00 86,00 80.00 80,00 82.00 83.00 77,00 66,00
R' 0.24 0,40 0,20 045 0,19 0.35 0,27 0.51 0.07
F-waarde 2,77' 5,18* 2,40 5.74· 185 3.86 2,96· 6.74' 0,49

* Significant bij p50,01

Tabel  8.4:  Resultaten  multipleregressie-analyseomzetmaximalisatie  van  1991  tot  en  met  1999.  enter-methode
Omzetmaximalisatle 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

8 T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-viaarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde 8 T-waarcie B T-waarde

Constant -103,10 -2,39 -78,18 -2.06 -45,92 -1.45 20,48 0.74 15,31 0,66 6,55 0,23 26,42 1,03 -28,93 .0,94 -51.99 -1,31

Ma Wandeel -55,39 -1,54 445 0,15 14,40 0,85 -9,98 -0,64 -19,98 -1.70 26,82 2.01 -6,96 -0.63 -19,60 -1.48 -39.61 -1.61

Fluiditeit -62,15 -1,04 -10,20 -0.08 56,04 0,40 9,33 0,06 27,17 0,17 83,82 1,41 99,83 1,64 -45.27 -0,70 -23,98 -0,42
Grootte 0,06 2,63 0,01 0,65 -0,01 -1,18 0,01 0,67 -0,00 -0,50 -0.00 -0,32 0.02 2,17 -0.02 -1,52 0,01 0,58

Bezettingspercentage 60,17 1,48 29,99 0,90 10,87 0,44 -29,02 -1,24 -32,50 -1,67 0.91 0,04 -5,61 -0,24 -59,18 -2.20 5,37 0,18

Specialistendichtheid 614376.01 4,02· 557216,79 4.72* 176854,40 1,80 346210.54 3.95' 107263,69 1,41 48261.37 0,54 59920,86 0,70 134036.15 1.26 273720,40 1,93
Handen aan het bed 45818,98 2,91· 61786,85 5,45* 43919.59 5,19* 9124.99 1.01 34276,97 5.34' 31624,70 3,91

*
20759,49 2,30 41647.76 4,32· 44490,67 3,00·

M10 t.o,v. opnames -12,11 -0,48 -33,53 -1,88 4.76 0.30 -27,71 -1,80 0,57 0,05 -12,17 -0,87 -26,70 -2,01 6.18 0.43 382 0,18

RAK jaar t-1 -79,10 -1,09 -44,80 -0,76 -151,07 -2,71· -16,68 -0,37 -6,65 -0,17 -87,07 -1.78 -45,39 -0,89 -51,97 -0.89 -15.02 -0,21

Fusieziekenhuis 1.55 0,07 3,06 0.31 -0.12 -0.01 2,73 0,37 -4.47 -0,47

Omzet jaar t-1 0,52 6,31* 0,51 7.73' 0,75 15,08• 0,77 14,40• 0.79 18,50- 0,78 14,53· 0,81 16.35· 0,96 12.81' 0.76 7.83·

N 63.00 64.00 87,00 96,00 82,00 92,00 91,00 83,00 72.00
R' 0,91 0,95 0,95 0,94 0,97 0.95 0,95 0,94 0,91
F-waade 51.54· 91,58* 149,80· 140,52* 232.68· 150,30' 178.19  116.65' 66,78'

' Significant bij p50,01

0.
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8.7       Groei van de hoeveelheid op basis van bezetting

In tabel 8.6 zijn de resultaten van de regressie-analyse van het model groei van de
hoeveelheidsmaximalisatie op basis van bezetting      van      1991      tot     met      1999

weergegeven. De variabele groei van de adherentie is in de meeste jaren significant.
Ziekenhuizen met een relatief sterke groei van de adherente bevolking hebben een
grotere kans op de groei van de bezetting. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
variabele groei   van de adherentie pas vanaf 1994 beschikbaar   was. Dit heeft
waarschijnlijk ook effect op de R  aangezien de verklaarde variantie in de jaren  1991
tot en met 1993 minder is dan in de daaropvolgende jaren. In 1999 was de verklaarde
variantie het hoogst, terwijl de laagste waarde  in   1991 werd bereikt. Naast de groei
van de adherentie is alleen het aantal handen aan het bed significant verklarend in het
model van 1993. Ziekenhuizen met een relatief beperkt aantal handen aan het bed
hebben een grotere kans op een groei van de bezetting. Dit komt overeen met de
verwachting, aangezien het management in de keuze om de hoeveelheid te maximeren
niet noodzakelijkerwijs zal investeren in de kwaliteit. De richting van de overige
variabelen fluctueert gedurende de jaren   1991   tot  en  met   1999. De richting  van  de
variabelen marktaandeel, grootte, efficiency, dagverplegingsdagen ten opzichte van
opnames en de RAK in jaar t-1, is in overwegende mate niet overeenkomstig de
verwachting. Echter hieraan kunnen geen conclusies worden verbonden, omdat ze
geen significant effect hebben op de groei van de hoeveelheid.
Ondanks  de  hoge  R2  kan  alleen  in  1994,   1995  en 1999 worden gesproken  van  een

model, waarvan de multiple correlaties gezamenlijk significant van 0 afwijken. Bij
deze significant verklarende modellen moet overigens voor de variabelen efficiency,
handen aan het bed, medisch-specialistendichtheid, marktaandeel en fluiditeit worden
geconstateerd dat de richting van deze variabelen niet eenduidig is. Gegeven het feit
dat deze variabelen niet significant van 0 verschillen, moet worden geconcludeerd dat
aan de bijdrage op de groei van de bezetting geen statistische betekenis kan worden
toegekend.

8.8       Groei van de omzet

De schattingresultaten van de analyse met betrekking tot de groei van de omzet zijn
weergegeven in tabel   8.7. In 1994 hebben ziekenhuizen  met  een hoge medisch-
specialistendichtheid een significant grotere kans een toename van de omzet te
realiseren. Ook hebben ziekenhuizen  met  een laag bezettingspercentage  in  1998  een
significant grotere kans op een toename van de omzet. Hieruit blijkt dat het aantal

medisch-specialisten bijdraagt aan de groei van de omzet en dat ziekenhuizen zich bij
omzetvergroting niet primair richten op een toename van het aantal verpleegdagen.
Dit is in overeenstemming met de verwachting. Immers verpleegdagen brengen als
gevolg van de FB-systematiek relatief weinig op. De multiple correlaties gezamenlijk
zon alleen in 1998 significant, zodat alleen in dat jaar het model de toename van de
omzet goed verklaart. Bij dit model is de R2 relatief hoog. Dit in tegenstelling tot het
model  in  1994, waar de p-0,03  en de R2-0,17. De richting van de variabelen grootte,
fusie in jaar t-1, RAK in jaar t-1 en dagverplegingsdagen ten opzichte van opnames is
in het model  van  1998  niet in overeenstemming met de verwachting. Echter gezien de
lage t-waarde kunnen hieraan geen conclusies worden verbonden.
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Tabel  8.5.   Resuitaten  multipleregressie-analysegroeikwaliteitsmaximalisatievan   1991   toten  met  1999.  enter-methode
Groel kwalltelts- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

maximat satle 8 T-waarde B T-waardo 8 T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde

(Constant) -0,05 -0,46 0,11 0,66 0,05 0.49 -0,01 -0.11 0,12 1,38 0,15 1.90 0.06 1,05 0,15 2.30 0,09 0,83

Marktaandeel -0,11 -1,44 0,08 0,84 0.06 1,05 -0,11 -2,15 -0.05 -1,18 0,04 1.26 -0,03 -1,08 0,03 0,98 -0,10 -1,48

Flulditeit -0.17 -1,23 0.59 1,15 0,30 0,63 -1,07 -2,04 0,40 0,71 0,05 0,33 0,14 1,02 -0.04 -0.35 -0,33 -2.05

Grootte 0,00 1.25 -0,00 -0,51 -0.00 -0.56 0,00 0.93 -0.00 -0,72 -0.00 -0,29 0,00 1,85 -0.00 -2,10 -0.00 -0.61

Spedalistendlchtheld 368,88 1.02 -428.95 -0.90 -9,67 -0.03 648.83 2,59 -277,44 -1.11 -277,33 .1,35 -113.29 -0.60 -97,24 -0,47 73,85 0,19

Handen aan het bed -8.44 -0.28 72.10 1,77 15,74 0.62 -25,52 -1,33 33,83 1,87 9,36 0.58 -3.58 -0.24 33,27 2,07 5,34 0,16

Bezettingspercentage 0,03 0.37 -0.16 -1,21 -0,14 -1,70 -0.05 .0.71 -0,18 -2,44 -0,13 -2,02 -0.03 -0.49 -0,21 -3,96* -0.09 -1,10

Efficiency 0.32 0.93 0.32 0,61 0,46 1,62 -0,18 -1,16 -0,02 -0,13 0,14 1,05 0,14 1.17 .0.02 -0,18 0,13 0.47

M10 to.v. opnames 0,02 0,38 -0.05 -0,61 -0,09 -1,45 -0.01 -0,19 0,02 0,46 -0,06 -1.65 -0,07 -2,18 0.03 0.93 -0.05 -0.72

RAK laar t-1 .0.17 -0.92 0.48 2.00 0,25 1,35 0,13 0,97 0.29 2,20 0,09 0.75 0,15 1,31 .0,03 -0.25 0,15 0,60

N 79,00 75.00 78,00 83.00 80,00 91.00 89,00 81,00 70,00

0 0.08 0.18 0,16 0.20 0,21 0.12 0.16 0.27 0,15

F-waarde 0.66 1,57 1,40 2,09 2.11 1,25 1.68 2.98* 1,15

* Significant bij p50,01

Tabel  8.6:   Resultaten  multiple  regressie-analyse  groei  hoeveelheidsmaximalisatie van  1991   tot en  met   1999.  enter-methode
Grool hooveelholds- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

maxlmallitli B T·waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde B Tawaarde 8 T,waarde B T-waarde B T-waarde B T-waarde

(Constant) -0,06 -1,24 0,07 1,48 0.04 1.00 -0,01 -0,22 -0,06 -1.26 0.01 0,23 4,09 -1,62 -0.01 -0,18 -0,04 -0.52

Marktaandeel -0,01 -0,12 0,08 1.79 0.00 0,09 0.06 1,36 -0,05 -1,56 -0.07 -1,87 0,03 0.90 0.00 0.14 0,06 1,06

Flukjiteit -0.01 -0,16 -0.16 -0,65 0,46 1,41 0,14 0,28 0,61 1,36 -0,32 -2,11 -0,13 -0,64 -0.18 -1.11 -0,25 -1.73

Grootte 0.00 0.25 -0.00 -0,62 0.00 0,69 0.00 0.12 0.00 2,08 0.00 1.95 -0.00 -1,27 0,00 0,78 -0.00 0.96

Specialistendichtheld 349,12 1,42 -246,34 -1,17 501.82 2.35 -386,56 -1,64 107,36 0,53 -112,47 -0,52 -110.42 -0,41 -61,92 -0,24 -293.00 -0.93

Handen aan het bed -26,01 -1.22 3,31 0,17 -50,68 -2.81• 18,99 1.05 -15.57 -1,02 -10,54 -0.61 35,32 1.70 -24.56 -1,15 20.08 0,72

Groel adherentle 0,65 4,OV 0.60 4.72* 0.34 1,77 0,77 3.68' 0.58 3.49' 0.93 4.82'

  tov opnames 0,06 128   -0.00 -0.05 -0,04 -0,93 0,08 1.82  0,01 0.30 -0.02 -0.49  0.04 0.84 -0,01 -0,23  0,01 0,21
0.25 0,98 -0.47 -1,93 -0,44 -2,25 -0,14 -0.95 0,19 1,59 0.21 1,54 0,20 1,23 0,29 1,67 0,12 0,53

RAK jaar 1-1 -0,10 -0,84 -0.28 -2,45 -0,06 -0,44 -0.06 -0.44 -0,18 -1,43 0,15 1,18 0,16 1,00 0,20 1,29 -0,08 .0.36

N 87,00 80,00 86,00 80,00 80.00 81,00 83.00 77,00 67.00

R' 0,10 0.20 0,18 0,27 0,32 0,17 0,21 0,22 0,37

F-waarde 1,05 2.22 2.17 2.88' 3.68· 1.59 2,22 2,14 3.76·

* Significant bij p50,01

-
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&                    Tabel  8.7.  Resultaten multiple regressie-analvse  groei  omzetmaximalisatie van  1991  tot  en met  1999.  enter-methode
Groel 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
omzetmaximalisatte 8 T-waarde B T-waarde B T·waarde B T-waarde B T.waarde B T-waarde B T-waarde 8 T-waarde B T-waarde

(Constant) -0,13 -1,08 0,11 0,62 -0.05 -0,52 0,01 0.20 0,09 1,23 0,10 1.39 0.07 1.08 0,13 2,19 0,10 0,93
Marktaandeel -0,18 -1,78 0,07 0,51 -0,00 -0,00 -0,07 -1.85 -0,05 -1,21 0,04 1,30 -0,02 -0,89 0,01 0,41 -0,12 -1,90
Fluiditeit -0.26 -1,65 0,09 0,17 0,16 0,35 -0.60 -1.41 0,30 0,58 0,15 1.07 0,22 1,48 -0,06 -0.57 -0.32 -2,07
Grootte 0.00 2,27 -0,00 -0,17 -0,00 -0,83 0.00 1,26 -0,00 -0,54 0.00 0.16 0.00 1,27 -0.00 -2,28 -0,00 -0,05

Bezettingspercentage 0,16 1,37 -0,22 -1.47 -0,03 -0,41 -0,07 -1,20 -0,13 -2,14 -0,11 -1,84 -0,07 -1,17 -0,20 -4.05' -0,09 -1,12

Specialistendichtheid 777,29 1,84 550.43 0,98 96,18 0,32 667,84 2,97* -197,18 -0,90 -232.67 -1.29 -134,31 -0.66 40,77 0,22 96.57 0,27
Handen aan het bed -39,47 -1,16 27,10 0.57 30,08 1,27 -35,26 -2.02 22,91 1,37 15,48 1,07 12,98 0,80 28,95 1.89 -7,19 -0.22
M10 t.o.v. opnames 0,01 0,10 -0,08 -0.92 0,02 0,33 -0.06 -1,39 0,03 0,72 -0.04 -1,25 -0.06 -1.87 0,02 0.63 -0.02 -0,27

RAK jaar t-1 -0,22 -1,09 0,37 1,37 -0,05 -0,30 0,11 0.92 0,14 1,20 0.01 0,11 0,03 0,27 -0,09 -0.81 0,13 0.65

Fusie jaar 1-1 -0,02 -0,24 0.06 1,67 0,01 0.50 -0,00 -0,08

N 63,00 65,00 87,00 96,00 82,00 92,00 91,00 83,00 72,00
R, 0.16 0,21 0,09 0,17 0,14 0,14 0.17 0,32 0,15
F-waarde 1,24 1,64 0,81 2,26 1,54 1,73 1,83 3.79* 1,37

* Significant bij p50,01



8.9      Samenvatting en conclusies

In tabel 8.8 zijn de effecten van het gedrag op de respectieve resultaten weergegeven.
Uit deze tabel kan op bedrijfstakniveau worden geconcludeerd dat bij de statische
modellen het resultaat in het verleden voor een belangrijke mate het resultaat in het
heden bepaalt en tevens de meest belangrijke verklarende variabele is. Het resultaat in
het verleden draagt in positieve zin bij aan het resultaat in het heden, hetgeen
impliceert dat ziekenhuizen niet snel van het gekozen gedrag afwijken en op
bedrijfstakniveau nauwelijks van gedrag veranderen. Dit komt overeen met de
verwachting. Ginn (1990) vond eveneens een significant effect van het gedrag in het
verleden op het gedrag in het heden. Echter hier was de richting van het effect
negatief. Het verschil met de onderhavige studie is dat de studie van Ginn tot doel had
inzicht te verwerven in het gedrag van ziekenhuizen in een dynamische omgeving.
Ziekenhuizen zagen daarin aanleiding het gedrag te veranderen. Zoals in hoofdstuk 5
'Ontwikkeling  van de marktstructuur' is geconstateerd,  kan de periode   1991   tot  en
met    1999 niet getypeerd worden   als een dynamische periode maar veeleer  als   een
stabiele periode. Dat kan een verklaring zijn voor het verschil in de richting van het
effect. Bijvoet e.a. (2003) brengen gedrag in verband met de cultuur van een
bedrijfstak. Zij stellen dat de cultuur van een bedrijfstak een belangrijke rol kan
spelen bij de resistentie van het gedrag van de bedrijfstak. Putters (2001) stelt dat
ziekenhuizen zich veel minder als onderneming gedragen dan veelal in de
gedachtevorming over marktwerking wordt aangenomen. Ook Kramer (2001)
constateert dat strategische analyse in de ziekenhuissector nog niet frequent wordt
toegepast. Dit alles kan een verklaring zijn voor het effect van het resultaat in het
verleden op het resultaat in het heden en de constatering dat ziekenhuizen niet snel
van het gekozen gedrag afwijken, dan wel dat niet de noodzaak daartoe aanwezig is.
Variabelen die de marktstructuur typeren, beYnvloeden in veel mindere mate het
resultaat van ziekenhuizen. Als deze variabelen al effect hebben, komt dat bij de
hoeveelheid op basis van de groei van het marktaandeel tot uitdrukking. Met name de
fluiditeit in de markt blijkt hierop effect te hebben. Het marktaandeel daarentegen
blijkt geen effect te hebben op enig resultaat.
Innovatief gedrag en variabelen die de kwaliteit weergeven, verklaren met name
kwaliteits- en omzetmaximaliserende modellen, maar doen dat in mindere mate dan
de resultaten in het verleden. Dit ondersteunt de eerdere bevindingen dat
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen over het algemeen dezelfde ziekenhuizen
zijn als die omzetmaximalisatie nastreven. De variabele 'handen aan het bed' heeft
overigens in een aantal jaren een negatief effect op hoeveelheidsmaximaliserende
modellen. Dit bevestigt de hypothese dat het management van kwaliteits- en
omzetmaximaliserende ziekenhuizen zich eerder richten op kwalitatieve inputs dan op
variabelen die de hoeveelheidsmaximalisatie beinvloeden.
Het bezettingspercentage heeft een significant positief effect op de groei van het
marktaandeel, terwijl het in een aantal jaren een significant negatief effect heeft op de
(groei van de) kwaliteit. Ook dit is in overeenstemming met de verwachting. Immers
ziekenhuizen die (groei van de) kwaliteit en groei van de omzet nastreven, zullen de
middelen niet inzetten met het doel een hoge beddenbezetting te realiseren. Echter uit
de analyse van beide groeimodellen wordt geen significant effect van kwalitatieve
inputs op de groei geconstateerd, daarom kan niet zonder meer gesteld worden dat de
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betreffende ziekenhuizen die een dergelijke groei willen realiseren, investeren in
kwalitatieve inputs.

Tabel 8.8: Samenvatting resultaten regressie-analyse op basis van significante
relaties (pg),01) tussen onafhankelilke en onafhankeliike variabelen

Afhankelijke variabelen

X   3= 0 0 0 0

lilili il1  010
a          a                  2        2        2

8

i i Ii
i                  E

Onafhankelijke variabelen

Marktstructuur
Marktaandeel n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Flut'diteit n.s n.s + n.s n.s n.s n.s

Ziekenhulskenmerken
Grootte n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Fusieziekenhuis +         n.s

Fusie in jaar t-1 n.s

Gedrag
Medisch-specialistendichtheid + n.s n.s + n.s n.s         +

Handen aan bed +               n.s - +               n.s - n.s

Bezettingspercentage +               n.s               -

Aantal dagbehandelingen t.o.v. opnames n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Relatjef aantal medisctie verrichtingen n.s n.s n.s n.s n.s

Groei klinische adherentie +                   +                                                                  +

RAK jaar t-1 n.s n.s n.s - n.s n.s n.s

Resultaten In het verteden
Kwaliteit jaar t-1                                                            +
Hoeveelheid jaar t-1                                                                      +
Omzet jaar t-1 +

De groei van de adherentie heeft een significant positief effect op de (groei van de)
hoeveelheid. Van de ziekenhuiskenmerken heeft alleen fusie een significant positief
effect op hoeveelheid op basis van de groei van het marktaandeel. Dit is in
overeenstemming met de verwachting. Een fusie heeft echter geen significant effect
op de (groei van de) omzet. Andere eerder genoemde variabelen zijn meer bepalend
voor de (groei van de) omzet dan fusie. Ook doelgroep, de grootte van het ziekenhuis,
efficiency en de investeringsruimte hebben geen significant effect op enig resultaat.
Samenvattend kan worden gesteld dat ziekenhuizen met relatief veel handen aan het
bed, een relatief hoge medisch-specialistendichtheid en een goed resultaat in het
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verleden een significant hogere kans hebben op een hoog kwaliteits- en omzetniveau.
Ziekenhuizen met een relatief grotere toename van de adherentie, een hoge
bezettingsgraad en ziekenhuizen die (tevens) in dat jaar zijn gefuseerd, hebben een
grotere kans om groei van het marktaandeel te realiseren. In meer beperkte mate geldt
dat ook een relatief hoge fluiditeit en relatief weinig handen aan het bed hieraan
bijdragen. Evenzo hebben ziekenhuizen met een grote toename van de adherentie en
goede resultaten in het verleden een grotere kans op een hoge klinische
beddenbezetting. Voor de dynamische modellen geldt dat alleen voor de groei van de
hoeveelheidsmaximalisatie uitspraken kunnen worden gedaan. Ziekenhuizen met een
relatief grote groei van de adherentie en, in mindere mate, relatief weinig handen aan
het bed, hebben een grotere kans om de klinische bezetting te zien toenemen. Met
enige voorzichtigheid zou gesteld kunnen worden dat ziekenhuizen met een laag
bezettingspercentage en een hoge medisch-specialistendichtheid een grotere kans
hebben om groei in de omzet te realiseren. Evenzo geldt dat ziekenhuizen met een
lage bezettingsgraad een grotere kans hebben op een groei van de kwaliteit.
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HOOFDSTUK 9: CONTINUITEIT VAN ZIEKENHUIZEN

9.1 Inleiding

De ultieme doelstelling van iedere organisatie is continuyteit van het bestaan in welke
vorm dan ook. In hoofdstuk 6 'Ontwikkeling van de marktstructuur' zijn de
uittredingen  uit de markt van ziekenhuiszorg vanaf 1978 beschreven. Daaruit bleek
dat niet ieder ziekenhuis verzekerd was van bestaansrecht. In dit hoofdstuk wordt
stilgestaan bij de continurteit van ziekenhuizen. De survival analyse zal hierbij
worden gebruikt. De survival analyse is verschillende malen op de gezondheidszorg
toegepast (Scott e.a., 2000; Blair e.a., 1978; French e.a., 1974)70
Allereerst    zal in paragraaf   9.2. kort worden ingegaan    op de survival analyse.
Vervolgens zal paragraaf 9.3. worden getoetst of er verschillen zijn in de continulteit
tussen de ziekenhuizen die al dan niet een fusie hebben ondergaan, tussen
ziekenhuizen in de (niet-) randstedelijke regio's en tussen categorieen ziekenhuizen.
Tot slot zal paragraaf 9.4. en 9.5. worden ingegaan op de vraag of fusie een bijdrage
levert aan de overleving van ziekenhuizen.

9.2 Survival analyse

De survival analyse beschrijft het aandeel ziekenhuizen dat na een zekere periode in
staat is gebleken zich te handhaven. Dit kan op basis van 66n enkele of verschillende
groepen ziekenhuizen worden geanalyseerd, waarbij in het laatste geval ook het
verschil in continurteit statistisch kan worden getoetst. Daarnaast biedt de survival
analyse de mogelijkheid de relatie tussen de overlevingsduur en een aantal
voorspellende variabelen vast te stellen, waarbij in dit onderzoek fusie als 66n van de
voorspellende variabelen wordt beschouwd. In dat geval kan worden vastgesteld of
een fusie het verschil bepaalt in de overlevingsduur van ziekenhuizen nadat voor de
overige voorspellende variabelen is gecontroleerd. Een belangrijke assumptie hierbij
is dat de variabelen die de continuiteit aan het begin van de tijdsperiode beTnvloeden
dat ook doen aan het einde van de studie en dat de overige omstandigheden niet
wijzigen.
De analyse is gebaseerd  op alle ziekenhuizen  die  per 1-1-1978 operationeel waren en
wordt uitgevoerd op alle ziekenhuizen en alle algemene ziekenhuizen. De periode
waarin de ziekenhuizen worden gevolgd loopt van  1978 tot en met 2002. De predictor
"aard van het ziekenhuis" is voor de analyse waarbij alle ziekenhuizen als
uitgangspunt worden genomen, gecodeerd in academische (1), algemene (2) en
categorale ziekenhuizen (3). Voor de algemene ziekenhuizen zijn topziekenhuizen
gecodeerd     als 1, centrumziekenhuizen     met      2 en basisziekenhuizen      met     3.
Ziekenhuizen die in de randstad zijn gevestigd, zijn gecodeerd met 1. Voor de grootte
van het ziekenhuis is het aantal erkende bedden als uitgangspunt genomen. De
ziekenhuizen  die  in de periode  van   1978  tot  en  met  2002 zijn gefuseerd, zijn tevens
gecodeerd met de waarde  1. Om inflatie van de type  I fout te voorkomen, wordt een

70 Zie voor een overzicht van survival analyses in de markt van ziekenhuisdiensten in de VS: Aletras
e.a., 1997.
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Bonferroni-type correctie toegepast. Het significantieniveau wordt vastgesteld op
basis van PSO,01 (p=(0,05)/3).

9.3 Beschrijving continuTteit ziekenhuizen 1978 tot en met 2002

In figuur 9.1 is de ontwikkeling van alle ziekenhuizen vanaf 1978 weergegeven.
Daaruit blijkt dat in 2002 het aantal ziekenhuizen is afgenomen met ruim 12% ten
opzichte van 1978. Tevens blijkt dat in de laatste acht jaren het aantal uitgetreden
ziekenhuizen beperkt blijft tot twee ziekenhuizen. Met name in de eerste helft van de
onderzoeksperiode neemt het aantal ziekenhuizen relatief sterk af.

Figuur 9.1:  Survival analyse alle ziekenhuizen van  1978  tot en met 2002
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Continulteit in jaren

In tabel 9.1 wordt een overzicht gegeven  van de ziekenhuizen  die  in de periode  1978
tot en met 2002 zijn uitgetreden naar grootte van de organisatie op basis van erkende
bedden. Zoals uit de tabel blijkt, komen de uittredingen alleen voor bij de categorieen
ziekenhuizen met minder dan 300 erkende bedden. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat de grootte van het ziekenhuis een rol speelt bij de overlevingskansen van het
ziekenhuis.

Indien onderscheid gemaakt wordt naar de aard van ziekenhuizen valt het volgende op
(zie  figuur  9.2). Alle academische ziekenhuizen hebben de periode  van   1978  tot  en
met 2002 overleefd. Van de algemene ziekenhuizen is slechts 6% uit de markt
getreden. De grootste uitval heeft plaatsgevonden onder categorale ziekenhuizen.
Bijna  64%  van de categorale ziekenhuizen heeft de periode   1978  tot  en  met  2002
overleefd.  Uit de figuur blijkt dat er vanaf 1978 een gestage uittreding van categorale
ziekenhuizen plaatsvond. Bij algemene ziekenhuizen is dat anders aangezien de
laatste negen jaren geen uittreding meer heeft plaatsgevonden.
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Tabel 9.1.  Overzicht van  aantal  uitgetreden ziekenhuizen  naar grootte  1978-2002

Klasse N 1978 Uitgetreden N 2002 Procentueel

<100            28                15                13                46%

100-199                     66                              10                             56                             85%
200-299                     43                              5                              38                             88%
300-399                     48                              0                              48                           100%
400-499                     18                              0                              18                           100%
500-599                     15                              0                              15                           100%
600-699                      7                               0                               7                            100%
700-799                     8                               0                               8                            100%
800-899                      3                               0                               3                            100%
900-999                      5                               0                               5                            100%
21000                       2                               0                               2                            100%
Totaal 243                  30 213 88%

Figuur 9.2: Survival analyse naar de aard van het ziekenhuis van 1978 tot en met
2002
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In tabel 9.2 wordt het aantal uitgetreden algemene en categorale ziekenhuizen in de
periode   1978   tot  en  met 2002 weergegeven naar grootte  van de organisatie.   Ook
hieruit blijkt dat met name kleine ziekenhuizen zijn uitgetreden. Er is nauwelijks
verschil tussen categorale en algemene ziekenhuizen. Bij categorale ziekenhuizen is
het relatieve aantal ziekenhuizen dat is uitgetreden aanzienlijk groter dan bij algemene
ziekenhuizen. Daarnaast valt op dat er procentueel meer categorale ziekenhuizen in de
klasse 200-299 bedden zijn uitgetreden   dan   in de klasse 100-199 erkende bedden.
Indien algemene ziekenhuizen worden onderscheiden naar basis-, centrum- en
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topziekenhuizen, blijkt uit tabel 9.2 dat alle uittredingen op ddn centrumziekenhuis na
hebben plaatsgevonden onder basisziekenhuizen71

Tabel 9.2: Overzicht van aantaluitgetredenziekenhuizen naar grootte 1978-2002
Algemene zlekenhuizen Categorate ziekenhulzen

Klasse N 1978 Ultgetreden N 2002 Proc. N 1978 Uitgetreden N 2002 Proc.

<100            4                  2                  2                50%             24                13                11               46%
100-199 47                6                 41                87%              19                 4                 15               79%
200-299         36                 3                 33               92%              7                  2                  5                71%
300-399         47                 0                 47              100%               1                  0                  1               100%
400-499          17                 0                 17              100%
500-599          15                0                 15              100%
600-699          7                 0                  7               100%
700-799          6                 0                  6               100%              1                  0                  1               100%
800-899          2                  0                  2               100%
900-999          2                 0                  2               100%
>1000

Totaal 183        11 172 94%             52                19                33               63%

9.4       Verschillen in overleving tussen ziekenhuizen

In deze paragraaf wordt getoetst of er een verschil is in het aantal uittredingen bij
ziekenhuizen die in de loop van de onderzoeksperiode wel of niet zijn gefuseerd. Dit
geschiedt met behulp van de Kaplan-Meijer-methode. Deze analyse wordt gedaan
voor zowel alle ziekenhuizen als voor alle algemene ziekenhuizen.

9.4.1 Alle ziekenhuizen

In figuur 9.3 wordt het verschil in continurteit van alle ziekenhuizen weergegeven,
onderscheidend naar fusie. Uit de figuur blijkt duidelijk dat alle gefuseerde
ziekenhuizen de periode 1978 tot en met 2002 hebben overleefd. Slechts ruim 65 %
van de ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd bestaat nog aan het einde van de
onderzoeksperiode. Het verschil is significant bij een PSO,01 (%2-66,13; df=1).

In   paragraaf  9.3.   is in figuur  9.2 de ontwikkeling  van het aantal uitgetreden
ziekenhuizen naar de aard van het ziekenhuis weergegeven. Daaruit bleek dat met
name categorale en in mindere mate algemene ziekenhuizen uit de markt zijn
getreden. Het verschil naar de aard van het ziekenhuis is getoetst en bleek significant
te zijn bij een PSO,01 (x2-39,40; df=2).

71

De 5 uittredingen in de categorie 200-299 bedden betreffen allen ziekenhuizen met minder dat 250
bedden.
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Figuur  9.3:   Verschil   in  overieving  tussen  gefuseerde  en  niet  gefuseerde  ziekenhuizen
1978 tot en met 2002
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Figuur  9.4: Verschil  in  overleving   tussen  ziekenhuizen  in  respectief de  randstedelijke
regio's en niet-randstedelijke regio's
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Het verschil in uitgetreden ziekenhuizen in respectievelijk randstedelijke en niet-
randstedelijke regio's wordt in figuur 9.4 gepresenteerd. Uit de figuur blijkt dat in
aanvang ziekenhuizen in de niet-randstedelijke regio's uittraden. Daarna overschreed
het aantal uittredende ziekenhuizen in randstedelijke regio's al snel het aantal in de
niet-randstedelijke regio's. lin 2002 had ruim 91% van de ziekenhuizen in de niet-
randstedelijke regio's overleefd tegen ruim 84% in de randstedelijke regio's. Echter
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het verschil in de mate van
overlevin 

tussen de respectieve categorieen ziekenhuizen
was niet significant bij een PSO,01 (x -2,79; df=1)

9.4.2 Algemene ziekenhuizen

In figuur 9.5 wordt het aantal uitgetreden algemene ziekenhuizen onderscheiden naar
gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen weergegeven. Uit de figuur blijkt dat
algemene ziekenhuizen die zijn gefuseerd niet uit de markt getreden zijn. De
uittredingen komen alleen maar voor bij niet-gefuseerde algemene ziekenhuizen. In
2002 is het percentage overgebleven ziekenhuizen bijna 75% van het aantal niet-
gefuseerde ziekenhuizen,  die  in de database 1978 waren opgenomen. Het verschil  in
de overlevingsduur tussen de respectieve groepen algemene ziekenhuizen was
significant bij een PSO,01 (%2=39,15; df=1). Indien figuur 9.5 met figuur 9.3 wordt
vergeleken, valt op dat in het laatste decennium alleen maar categorale ziekenhuizen
zijn uitgetreden.

Figuur   9.5:    Verschil    in   overleving    tussen   gefuseerde   en   niet-gefuseerde   algemene
ziekenhuizen 1978 tot en met 2002
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Het verschil in het aantal uittredingen tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen
wordt weergegeven in figuur 9.6. Uit de figuur blijkt dat praktisch alle uittredingen
hebben plaatsgevonden onder basisziekenhuizen. Slechts 6611 centrumziekenhuis is
uitgetreden gedurende de periode 1978 tot en met 2002. Het percentage basis- en
centrumziekenhuizen dat de onderzoeksperiode heeft overleefd, is respectievelijk 85%
en 99%. Het verschil in de overlevingsduur is significant bij een p50,01 (%2-15,62;

df=2).
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Figuur  9.6:   Survival  analyse  naar  de  aard  van  het  algemene  ziekenhuis  van  1978  tot
en met 2002
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Het verschil in overlevingsduur van algemene ziekenhuizen in respectievelijk
randstedelijke en niet-randstedelijke regio's wordt in figuur 9.7 weergegeven. Hieruit
blijkt dat de trend zoals deze bij alle ziekenhuizen is geconstateerd ook op algemene
ziekenhuizen van toepassing is. In de niet-randstedelijke gebieden overleven relatief
meer algemene ziekenhuizen dan in randstedelijke regio's, respectievelijk 96% en
ruim 91%. Het verschil in overlevingsduur tussen beide groepen was evenwel niet
significant PSO,01 (%2-1,62; df=1).

Figuur 9.7: Verschil in overleving tussen algemene ziekenhuizen in de randstedelijke
regio's  en  niet-randstedelijke  regio's
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9.5      Voorspelling van de overlevingsduur

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de vraag of ziekenhuizen door fusie hun
overlevingskans gedurende de periode 1978 tot en met 2002 hebben vergroot, waarbij
voor een aantal voorspellende variabelen wordt gecontroleerd. De vraagstelling is
toegepast op zowel alle ziekenhuizen als alle algemene ziekenhuizen. Met behulp van
Cox-regressie is getoetst of fusie bijdraagt aan een verlenging van de overlevingsduur
van de respectieve groepen ziekenhuizen. Naast fusie worden de voorspellende
variabelen grootte, de aard van het ziekenhuis en het al dan niet gevestigd zijn in de
randstad in het model opgenomen.

9.5.1 Alle ziekenhuizen

In tabel 9.3 zijn de uitkomsten van de Cox-regressie opgenomen. De tabel laat een
verdeeld beeld zien. Enerzijds kan worden geconstateerd dat de likelihood ratio test
een significante wijziging ondergaat met het toevoegen van fusie (model 2) als
voorspellende variabele voor de overlevingsduur Od=52,35, df=1, p=0,00).
Anderzijds kan op basis van de Wald-test geconstateerd worden dat er door fusie geen
significante verandering plaatsvindt als gecorrigeerd wordt voor de overige
voorspellende variabelen (Wald-test 0,04; p=0,84).

Tabel 9.3: Cox regressie-analyse van de invloed van ziekenhuiskenmerken op de
overlevingsduur van alle ziekenhuizen

Model 1 Model 2
B Wald-test Odds ratio B Wald-test Odds ratio

Aard (123) -0,4672 1,0313 1,5956 -0,6673 2,1725 0,5131

Grootte -0,0116 16,1177* 0,9885 -0,0115 17,3376* 0,9886

Randstad (0 1) 0,4979 1,6587 1,6452 0,2876 0,5537 1,3332

Fusie -12,3326 0,0384 4,406E-06

X'to.v. kleiner model (G') 56,550* 52,349*

N 243 243
' Significant bij p50,01

Tabachnick (2001) geeft aan dat in een dergelijk geval het omwille van de
betrouwbaarheid te prefereren is de conclusie te baseren op de Wald-test. Op basis
van deze uitspraak kan worden vastgesteld dat de overige voorspellende variabelen
(model 1) de overlevingsduur significant voorspellen bij een PSO,01 0(2=56,55, df=3,
p=0,00). De sterkte van de relatie tussen de set van voorspellende variabelen en
overlevingsduur wordt uitgedrukt in R2 welke de waarde van 0,2172 aanneemt. Indien
p50,01 als uitgangspunt wordt genomen, blijkt dat alleen de grootte van het
ziekenhuis significant is (Wald-test 16,12, p=0,0001). De grootte van het ziekenhuis
bepaalt dus met name het verschil in de overlevingsduur tussen ziekenhuizen. De
richting van de predictor grootte is negatief. Dat wil zeggen dat naarmate het
ziekenhuis groter is de overlevingsduur langer is. De odds ratio van grootte is 0,99.
Voor elke eenheid (erkend bed) waarmee de grootte van het ziekenhuis toeneemt,
stijgt  de  kans op overleven met  1 % ((1-0,99)100).  De  aard van het ziekenhuis  en  het

72   R2=e<-02/n  De R  zegt iets over de kracht van de relatie tussen de set van voorspellende variabelen
en de overlevingsduur, waarbij (32 [(-2 log likelihood for smaller model)--(-2 log likelihood for
larger model)] (Tabachnick, 2001, p. 808).

175



al dan niet gevestigd zijn in de randstad heeft geen significant effect op de
overlevingsduur. Beide voorspellende variabelen hebben een positief teken, hetgeen
wil zeggen dat categorale ziekenhuizen (code 3) en ziekenhuizen die in de randstad
zijn gevestigd zijn een relatief kortere overlevingsduur hebben. Op basis van de
gemiddelde waarden73 van de voorspellende variabelen is het overlevingspercentage
na 10 en 25 jaar respectievelijk bijna 99% en 97%.

9.5.2 Algemene ziekenhuizen

Net als bij de analyse van alle ziekenhuizen laat de Cox-regressie ook een verdeeld
beeld zien bij de analyse onder algemene ziekenhuizen. Zoals uit tabel 9.4 blijkt,
wijzigt de likelihood ratio significant met de toevoeging van fusie (model 4) als
voorspellende variabele (%2=33,67; p-0,00). Anderzijds kan op basis van de Wald-test
worden geconcludeerd dat fusie niet significant is (Wald-test 0,183; p=0,89).

Tabel 9.4: Cox-regressie-analyse van de invioed van ziekenhuiskenmerken op de
overlevingsduur van algemene ziekenhuizen

Model 3 Model 4
B Wald-test Odds ratio 8 Wald-test Odds ratio

Aard (123) -0,1577 0,0090 0,8541 0,1120 0,0053 1,1185

Grootte -0,0169 4,6391 0,9832 -0,0149 4,2272 0,9852

Randstad  (0 1) 1,0168 2,6140 2.7644 0,4865 0,5149 1,6267

Fusie -12,8741 0,0183 2,564E-06

t t.0,v. kleiner model (G2) 24,122* 33,670*

N 183 183

* Significant bij p50,01

De voorspellende waarde van de in model 3 opgenomen variabelen is significant
(%2-24,12; p=0,00).De R  neemt de waarde 0,123 aan. Bij een PSO,01 blijkt dat geen
van de voorspellende variabelen significant is. De richting van het teken van de
voorspellende variabelen zijn hetzelfde als bij model 1. Dat betekent in aanvulling op
de voorgaande paragraaf dat topziekenhuizen een relatief langere overlevingsduur

74hebben dan basisziekenhuizen. Indien de gemiddelden van de voorspellende
variabelen van model 3 worden toegepast is de gemiddelde overlevingsduur van
algemene ziekenhuizen na respectievelijk 10 en 25 jaar ongeveer 99,6% en 99,2%.

9.6       Conclusie en beschouwing

Op basis van de survival analyse kan worden geconcludeerd dat met name kleine
ziekenhuizen uit de markt zijn getreden. Zowel bij categorale als basisziekenhuizen,
die relatief kleine ziekenhuizen zijn, is de uittreding het grootst. Het verschil in
overlevingsduur bij ziekenhuizen die een fusie hadden ondergaan ten opzichte van de
ziekenhuizen die niet gefuseerd zijn, was significant. Hetzelfde geldt voor het verschil
naar de aard van het ziekenhuis. Dit gold zowel voor alle ziekenhuizen als voor alle

73 Gemiddelde waarden zijn voor aard, grootte en randstad respectievelijk 2.1811. 298,4897 en
0,4897.

74 Gemiddelde waarden zijn voor aard, grootte en randstad respectievelijk 2,2022, 329,0328 en
0,4481.
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algemene ziekenhuizen. Het verschil was niet significant als ziekenhuizen werden
onderverdeeld in ziekenhuizen afkomstig uit de randstad versus ziekenhuizen
afkomstig uit de perifere regio's.
Fusie had geen significant effect op de overlevingsduur van ziekenhuizen indien voor
grootte, aard en randstad wordt gecorrigeerd. De grootte van het ziekenhuis voorspelt
op basis van de Wald-test significant de overlevingsduur van alle ziekenhuizen. Dit is
overeenkomstig de bevindingen van Scott e.a. (2000) die gebaseerd zijn op de
Amerikaanse situatie. Echter voor algemene ziekenhuizen gaat deze conclusie niet op.
Voor algemene ziekenhuizen was geen van de ziekenhuiskenmerken afzonderlijk een
significant voorspellende variabele, maar gezamenlijk hadden deze variabelen een
significant effect op de overlevingsduur.
Het verschil in de conclusies tussen alle ziekenhuizen en alle algemene ziekenhuizen
is te verklaren door het feit dat bij alle ziekenhuizen categorale en academische
ziekenhuizen zijn opgenomen. Gebleken is dat met name onder categorale
ziekenhuizen, die tevens in omvang beperkt zijn, uittredingen hebben plaatsgevonden.
Daarnaast kan worden geconstateerd dat academische ziekenhuizen grote
ziekenhuizen zijn en dat deze ziekenhuizen in de onderzoeksperiode niet zijn
uitgetreden. Doordat deze twee categorieen ziekenhuizen niet zijn opgenomen bij
algemene ziekenhuizen (model 3 en 4) is de grootte niet significant voorspellend.
Blijkbaar is de significant voorspellende waarde van de omvang van het ziekenhuis
toe te schrijven aan academische en met name categorale ziekenhuizen.
De survival analyse is gebaseerd op de aanname dat dezelfde variabelen die aan het
begin van de periode de continuReit beTnvloe(len aan het einde van de periode nog
steeds de continuiteit beinvloe(len. Tegelijkertijd wordt aangenomen dat de overige
omstandigheden gelijk blijven. Met name deze laatste assumptie is in deze studie
slechts in beperkte mate houdbaar. Het SGR-paradigma geeft aan dat zowel structuur-
als gedragsvariabelen het resultaat (en daarmee de continuYteit) beinvloeden. Het zijn
met name deze laatste variabelen die gedurende de onderzoeksperiode van invloed
kunnen zijn op het resultaat van het ziekenhuis (zie ook hoofdstuk 8 'Effect van
marktstructuur en gedrag op het resultaat'). Dat betekent dat de uitkomst van de
survival analyse waarin de relatie tussen de overlevingsduur en een set van
voorspellende variabelen wordt vastgesteld, met de nodige voorzichtigheid moet
worden gernterpreteerd.
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HOOFDSTUK 10: CONCLUSIES EN BELEIDSIMPLICATIES

10.1 Inleiding

In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies getrokken ten aanzien
van het bestudeerde effect van de marktstructuur op het resultaat van algemene
ziekenhuizen. Dat zal eveneens gedaan worden ten aanzien van het bestudeerde effect
van het gedrag op het resultaat van algemene ziekenhuizen. De onderzoeksvraag viel
uiteen in een drietal deelvragen:

1.    Wat is het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene
ziekenhulzen op (de ontwikkeling van) het resultaat van algemene
ziekenhuizen?

2.  i   Welke marktstructuur- en gedragsvariabelen verklaren goede en slechte
resultaten van algemene ziekenhuizen?

3.   In hoeverre bestaan er verschillen in structuur. gedrag en resultaat
 .       tussen de icategoriean 'algemene ziekenhuizen (top-, centrum- en

basisziekenhuizen)?

Met behulp van databestanden van Prismant zijn de vragen beantwoord. De meting
van het gedrag en de resultaten hebben plaatsgevonden over de periode 1991 tot en
met 1999, terwijl de beschrijving van de ontwikkeling van de marktstructuur de
periode  1978 tot en met 2002 betrof. In dit proefschrift is allereerst de ontwikkeling
van het aantal ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten beschreven. Daarna is de
ontwikkeling van de marktstructuur, het gedrag en het resultaat van algemene
ziekenhuizen beschreven. Daarbij is met name stilgestaan bij de verschillen in de
ontwikkeling van structuur-, gedrags- en resultaatsvariabelen bij top-, centrum- en
basisziekenhuizen. Vervolgens heeft een analyse plaatsgevonden naar het effect van
de marktstructuur en het gedrag van algemene ziekenhuizen op het resultaat van deze
ziekenhuizen. Tot slot is met een survival analyse de continurteit van de ziekenhuizen
onderzocht.   In de paragrafen   10.2.   tot  en  met   10.4.   zal de beantwoording  van  de
onderzoeksvragen centraal staan en zullen er conclusies worden getrokken.
Vervolgens zal in paragraaf 10.5. worden ingegaan op de beperkingen van het
onderzoek. Tevens worden suggesties gedaan voor verder onderzoek. Tot slot zullen
in  de  paragrafen  10.6.  tot  en  met  10.8. de implicaties  voor het beleid centraal staan.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in overheidsbeleid, instellingsbeleid en
zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar.

10.2 Deelvragen 1 en 2: het effect van de marktstructuur en het
gedrag op (de ontwikkeling van) het resultaat van algemene
ziekenhuizen

De theorie van de industriele organisaties veronderstelt dat de marktstructuur en het
gedrag van organisaties effect heeft op het resultaat van organisaties. In hoofdstuk 3
'Data- en modelspecificatie' is deze veronderstelling geoperationaliseerd voor de
markt van ziekenhuisdiensten. Daartoe zijn de gedragsmodellen kwaliteits-,
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hoeveelheids- en kwaliteits-hoeveelheidsmaximalisatiemodel van Feldstein (1983)
aangepast voor de Nederlandse situatie. In het kwaliteits-

hoeveelheidsmaximalisatiemodel wordt gesteld dat het ziekenhuismanagement een
keuze kan maken tussen kwaliteitsmaximalisatie en hoeveelheidsmaximalisatie. Het
ziekenhuismanagement zal daarbij de middelen inzetten overeenkomstig de gewenste
doelstelling. In hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie' zijn kwaliteits-,
hoeveelheids- en omzetmaximalisatie nader gedefinieerd. In hoofdstuk 8 is het effect
van marktstructuur en gedrag op het resultaat van algemene ziekenhuizen nader
getoetst.

10.2.1 Deelvragen 1 en 2 bevindingen: effecten marktstructuur en
gedrag

Anders dan de Theorie van de Industriele Organisatie doet veronderstellen, bleek uit
hoofdstuk 8 dat het effect van de marktstructuur op het resultaat van algemene
ziekenhuizen in de markt van ziekenhuisdiensten beperkt was. De fluiditeit had
weliswaar effect op de hoeveelheid op basis van de groei van het marktaandeel, maar
dat is volledig toe te schrijven aan fusies tussen ziekenhuizen. Fusies bleken een
significant positief effect te hebben op hoeveelheid op basis van de groei van het
marktaandeel. De gedragsvariabelen, inclusief de resultaten uit het verleden als
uitgangssituatie van het ziekenhuis, hebben echter wel effect op het resultaat in het
heden. Deze gedragsvariabelen zijn te onderscheiden in variabelen die kenmerkend
zijn voor kwaliteit en innovatie75 en variabelen die kenmerkend zijn voor de

· 76
hoeveelheid zorg  . De gedragsvariabelen die kenmerkend zijn voor de kwaliteit van
de zorg hadden een positief effect op de kwaliteit en op de (groei van de) omzet,
terwijl deze variabelen geen significant of een significant negatief effect hadden op de
(groei van de) hoeveelheid. Voorts had de investeringsruimte in jaar t- 1 een negatief
effect op de omzet. De variabelen die kenmerkend zijn voor de hoeveelheid hadden
een significant positief effect op de groei van de hoeveelheid, maar geen significant of
significant negatief effect op de groei van de omzet en (de groei van) de kwaliteit.
Over het algemeen waren de bevindingen consistent gedurende het overgrote deel van
de periode  1991  tot en met  1999, met uitzondering van de effecten op de groei van de
kwaliteit en de groei van de omzet.

10.2.2   Deelvragen 1 en 2 conclusies: effecten marktstructuur en gedrag
Uit de bovenstaande bevindingen kunnen een aantal conclusies worden getrokken.
Ten eerste kan worden geconcludeerd dat de veronderstellingen die ten grondsla 
liggen aan het gedrag volgens het kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie model
door de bevindingen worden ondersteund. Immers gebleken is dat het
ziekenhuismanagement de middelen inzet overeenkomstig de gewenste doelstelling.
Kwaliteits- en omzetmaximaliserende ziekenhuizen zetten relatief veel personele
middelen in, in casu medisch-specialisten en patient- en bewonersgebonden personeel.
Naarmate de intensiteit van dit personeel per patienteneenheid groter is, neemt de
kwaliteit en omzet toe. Dat impliceert dat het aantal medisch-specialisten en het aantal

75 Deze variabelen zijn 'handen aan het bed' en 'medisch-specialistendichtheid'.
76 Deze variabelen zijn 'beddenbezetting' en 'groei van de klinische adherentie'.
77 Zie hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de Nederlandse

situatie'.
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patient- en bewonersgebonden personeel een grote invloed hebben op het
kwaliteitsniveau van het ziekenhuis. Gezien de beperkte investeringsruimte en het feit
dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen tevens omzetmaximaliserende
ziekenhuizen zijn, wordt de kwaliteitsmaximalisering voor een belangrijk deel
gefinancierd uit de omzet. Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen zetten de
middelen primair in voor de groei van de adherentie en de beddenbezetting.
Ten tweede kan worden geconcludeerd dat de marktstructuur geen significant effect
heeft op het resultaat van ziekenhuizen. Het gedrag van de ziekenhuizen 8 is het meest
bepalend voor de resultaten van het ziekenhuizen. De periode 1991 tot en met 1999
was een relatief stabiele periode, waardoor het resultaat niet werd beinvioed door
fluctuaties in de marktstructuur. De concentratie nam weliswaar toe, maar de
onzekerheid in de markt, het aantal fusies en de flurditeit waren relatief beperkt.
Toetreding was in zeer beperkte mate mogelijk en ook de ziekenhuistarieven waren in
sterke mate gereguleerd. De relatieve stabiliteit kan het dominante effect van het
gedrag op het resultaat verklaren. Daarnaast kan de beperkte betekenis van de
marktstructuur ingegeven zijn door de dominante betekenis van regelstructuren, zoals
het vestigingsbeleid, budgetteringsregime, contracteerverplichting, en dergelijke. Een
andere verklaring, die met het bovenstaande verband houdt, is dat de ziekenhuiszorg
als bedrijfstak geen traditie heeft in marktwerking en er van oudsher geen cultuur
aanwezig is, waarin het marktdenken dominant aanwezig is (Tweede Kamer, 20031)79
Putters (2001) stelt in dat kader dat ziekenhuizen zich veel minder als onderneming
gedragen dan veelal in de gedachtevorming over marktwerking wordt aangenomen.
Ten derde kan de conclusie worden getrokken dat, gegeven de consistentie in de
bevindingen ten aanzien van het effect van het resultaat in het verleden, ziekenhuizen
niet snel van hun koers afwijken. Eenmaal een kwaliteits-, hoeveelheids- of
omzetmaximaliserend ziekenhuis, altijd een kwaliteits-, hoeveelheids- of
omzetmaximaliserend ziekenhuis. Uit eerder onderzoek blijkt dat 'resultaten in het
verleden' een belangrijke verklarende variabele is voor het resultaat in het heden,
maar ook dat wijzigingen in het resultaat afhankelijk zijn van de dynamiek in de
markt (Ginn, 1990). Zoals eerder is gesteld was de marktstructuur gedurende de
onderzochte periode relatief stabiel en gaf de eerder genoemde regelstructuur
ziekenhuizen ook zekerheid, waardoor de noodzaak tot aanpassing van het gedrag en
de gewenste doelstellingen aan de dynamiek van de markt minder aanwezig was
(Tweede Kamer, 20032).

10.3 Deelvraag 3: resultaten verklaard door structuur- en

gedragsvariabelen

In hoofdstuk 8 'Effect van marktstructuur en gedrag op het resultaat' zijn met behulp
van een multiple regressie-analyse de effecten van structuur- en gedragsvariabelen op
het resultaat bernvloed. De variabelen die een significant effect hebben op het
78 Voor het ziekenhuis dient gelezen te worden het dat ziekenhuis op basis van gemeenschappelijke

besluitvorming acteert en als den entiteit naar buiten treedt, mede als gevolg van de toename van
medisch gerntegreerd management (zie hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie').

79 Zie ook Bijvoet e.a. (2003). Zij brengen gedrag in verband met de cultuur van een bedrijfstak en
stellen dat de cultuur van een bedrijfstak een belangrijke rol kan spelen bij de resistentie van het
gedrag van een bedrij fstak.
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resultaat zijn reeds  in de vorige paragraaf beschreven.  Voor de beantwoording van de
vraag of variabelen goede en slechte resultaten bepalen moet worden gekeken  naar de
richting van het effect.

10.3.1   Deelvraag 3 bevindingen: goede en slechte resultaten
In tabel 10.1 worden de onafhankelijke variabelen gepresenteerd die relatief goede en
slechte resultaten verklaren. De variabelen met een plusteken dragen bij aan relatief
goede resultaten, terwijl variabelen met een minteken bijdragen aan relatief slechte
resultaten.
Voor de modellen 'groei van de kwaliteitsmaximalisatie' en 'groei van de
omzetmaximalisatie' geldt dat het genoemde effect zich slechts in een beperkt aantal
jaren voordoet. Voor deze modellen geldt dat de bevindingen met de nodige
voorzichtigheid moeten worden geinterpreteerd. Hetzelfde geldt voor de variabele
'handen aan het bed' bij het model groei van de hoeveelheidsmaximalisatie. Wat
opvalt is dat de gedragsvariabelen relatieve 'medisch-specialistendichtheid', relatief
aantal 'handen aan het bed' en het 'bezettingspercentage' een tegengestelde bijdrage
leveren aan het resultaat bij de modellen kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatie.
Daar waar deze variabelen bij kwaliteitsmaximalisatie een relatief goed resultaat
verklaren, verklaren dezelfde variabelen een relatief slecht resultaat bij
hoeveelheidsmaximalisatie. Dit is overeenkomstig met de veronderstellingen die ten
grondslag liggen aan het kwaliteits- en hoeveelheidsmaximalisatiemodel=.
Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zullen de middelen besteden aan inputs die
bevorderend zijn voor de kwaliteitsmaximalisatie. Uitgaven aan zaken die meer
relevant zouden zijn voor het streven naar hoeveelheidsmaximalisatie gaan ten kosten
van het streven naar maximale kwaliteit. Immers deze uitgaven kunnen niet besteed
worden aan het verhogen van het kwaliteitsniveau. Voor
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen geldt het omgekeerde.

10.3.2   Deelvraag 3 conclusies: goede en slechte resultaten
In het verlengde van paragraaf 10.2. 'Effecten van de marktstructuur en het gedrag op
(de ontwikkeling van) het resultaat van algemene ziekenhuizen' kunnen de volgende
conclusies worden getrokken. Gedragsvariabelen bepalen in overwegende mate of het
resultaat te typeren is als goed of slecht. Dat impliceert dat het ziekenhuis in
overwegende mate het resultaat aan zichzelf te danken of te wijten heeft. Dat betekent
ook dat het ziekenhuis ook in overwegende mate zelf het resultaat kan beYnvloeden.

Op de inzet van (medisch) personele middelen voor kwaliteits- en
omzetmaximalisatie kan het ziekenhuis zelf sturen. Hetzelfde geldt voor de
optimalisatie van de bezetting en toename van de adherentie ten behoeve van
hoeveelheidsmaximalisatie.

Het is opvallend dat relatief slechte resultaten in het verleden niet leiden tot een
verbetering van de kwaliteit, de omzet en de hoeveelheid als resultaten van
ziekenhuizen. Hieruit mag echter niet zonder meer uit worden afgeleid dat het
ziekenhuis vanuit een zekere onmacht of gelatenheid regeert. Immers ziekenhuizen
kunnen bij de verdeling van middelen bewust kiezen voor een hoog niveau van

80 Zie ook hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast op de
Nederlandse situatie'.
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kwaliteit hetgeen ten koste gaat van het niveau van de hoeveelheid en vice versa.
Ziekenhuizen die een relatief slecht resultaat in het verleden hebben, zullen in een
dergelijk geval ook slechte resultaten in het heden hebben en omgekeerd. In hoofdstuk
6 'De ontwikkeling van resultaten van ziekenhuizen' is geconstateerd dat 56 tot 72
procent van de geselecteerde ziekenhuizen onderscheidend gedrag vertonen, wat een
bevestiging is van de keuze. Dat laat echter ook onverlet dat er ziekenhuizen zijn die
samentopend gedrag vertonen, waarbij zowel de kwaliteit als de hoeveelheid onder
het gemiddelde ligt. Een slecht resultaat in het verleden betekent ook in een dergelijke
situatie een belangrijke voorspeller voor een slecht resultaat in de toekomst.
Het bovenstaande impliceert dat ziekenhuizen gegeven wet- en regelgeving het
resultaat wel degelijk kunnen beinvloeden. Daarmee is het niet gerechtvaardigd dat
ziekenhuizen overheidsregulering als enige oorzaak voor een slecht functioneren zien.

Tabe!  10.1:  Samenvattende  tabel  van  significant  verklarende  variabelen  die  relatief
goede  of slechte resultaten  bepalen  (p50,01)

Afl,ankelijke variabelen

i t i l i t i I-      3  13  i   i   i
&  limi  :   It   it=     0

lilia

Significant  verklarende variabelen

Marktstructuur
Fluiditeit                                                                                                                       +

Ziekenhu/skenmerken
Fusieziekenhuis                                                                                                          +

Gedrag
Medisch-specialistendichtheid +                 +                                                                                                   +

Handen aan bed +                     +                                              -

Bezettingspercentage                                  -                                       +           -                         -
Groei klinische adherentie +                  +                                      +

RAK jaar t-1

Resultaten In het verleden
Resultaat jaar t-1 +                 +                 +

10.4 Deelvraag 4: verschillen in structuur, gedrag en resultaat tussen

top-, centrum- en basisziekenhuizen

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 en 9 is de ontwikkeling van productievolume,
marktstructuur, gedrag, resultaat en continumeit beschreven. Ten aanzien van de
vraagstelling of en welke verschillen zijn te duiden in de structuur-, gedrags- en
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resultaatsvariabelen tussen top-, centrum- en basisziekenhuizen is het volgende te
constateren.

10.4.1   Deelvraag 4 bevindingen: verschil in structuur
Voor de beantwoording van de vraag wat de verschillen zijn in de marktstructuur, kan
alleen worden gekeken naar die variabelen die ziekenhuisspecifiek zijn. Immers de
marktstructuur in het algemeen is voor elke categorie ziekenhuizen binnen de
betreffende gezondheidsregio hetzelfde.

Tabel 10.2: Ontwikkeling van structuurvariabelen bij top-, centrum- en
basisziekenhuizen 1978 tot 2002; tussen haakjes de ranking op basis van de relatieve
ontwikkeling.

Structuurvariabelen Topzlekenhulzen Centrumziekenhulzen Basisztekenhulzen

Aantal ziekenhuizent 34% (1) -57% (2) -79% (3)
Erkende beddenl 65% (1) -54% (2) -74% (3)
Verpleegdagen 6% (1) -64% (2) -81% (3)
Opnames 90% (1) -37% (2) -65% (3)
Dagverplegingsdagen' 919% (1) 281% (2) 116% (3)
Verpleegduur 44% (2) 43% (1) 48% (3)
Bezettingspercentage -29% (3) -20% (1) -27% (2)
Mt verpleegdagen 91%(1) -35% (2) -67% (3)
Mi dagverplegingsdagen2 41% (2) 35% (3) 54% (1)

Per ziekenhuis
Erkende beddent 23% (2) 6% (3) 24% (1)
Verpleegdagen -19% (2) -23% (3) 20% (1)
Opnames 45% (2) 35% (3) 56% (1)
Dagverplegingsdagen' 811 % (2) 765% (3) 1175% (1)

' Tot en met 2002
2 Vanaf 1983

Uit tabel 10.2 blijkt dat de categorie topziekenhuizen in het algemeen in positieve zin
afwijkt van de overige categorieen in de ontwikkeling van de structuurvariabelen. De
ontwikkeling van basisziekenhuizen steekt over het algemeen schril af tegen de
ontwikkeling van de overige categorieen ziekenhuizen. De tegenovergestelde
conclusie is echter gerechtvaardigd als wordt gekeken naar de gemiddelde
ontwikkeling per ziekenhuis. Basisziekenhuizen hadden de grootste groei, terwijl
centrumziekenhuizen de laagste groei hadden. Dit is enerzijds te verklaren door het
feit dat door fusies tussen centrumziekenhuizen meer topziekenhuizen ontstonden,
zodat de resterende centrumziekenhuizen in omvang toenamen. Anderzijds zijn, zoals
in hoofdstuk 9 'Continuiteit van ziekenhuizen' relatief veel kleine basisziekenhuizen
uitgetreden, waardoor de groei van de structuurvariabelen per basisziekenhuis relatief
sterk is toegenomen.
Door fusies en uittredingen heeft er een toenemende concentratie en schaalvergroting
plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een marktstructuur die overwegend

oligopolistische en monopolistisch van aard is. Deze marktstructuur biedt beperkte
mogelijkheden voor concurrentie tussen ziekenhuizen.
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10.4.2   Deelvraag 4 bevindingen: verschillen in gedrag en resultaat
Top-, centrum- en basisziekenhuizen verschillen ook in het gedrag en het resultaat.
Significante verschillen werden gevonden bij de resultaatsvariabelen kwaliteit en
omzet. Topziekenhuizen hadden een aanzienlijk hoger kwaliteits- en omzemiveau.
Basisziekenhuizen hadden het laagste niveau. Hierbij dient te worden opgemerkt dat
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen tevens een hoge omzet hadden. Top-,
centrum- en basisziekenhuizen verschillen in de gedragsvariabelen 'handen aan het
bed' en de 'groei van de klinische adherentie'. Topziekenhuizen blijken relatief veel
handen  aan  het  bed te hebben, terwij 1 basisziekenhuizen relatief weinig handen   aan
het bed hadden. Centrumziekenhuizen hebben over het algemeen de grootste groei
van de klinische adherentie en basisziekenhuizen de laagste groei.
De ontwikkeling van resultaats- en gedragsvariabelen van top-, centrum- en
basisziekenhuizen zijn ook vergeleken met die van kwaliteits- en

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Op basis van deze vergelijking kon
worden geconstateerd dat topziekenhuizen kenmerken van kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen ve,onen en centrumziekenhuizen kenmerken hebben van

hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Basisziekenhuizen vertonen zowel
kenmerken van kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, maar laten
ook tegengestelde (antagonistische) ontwikkelingen in een aantal gedrags- en
resultaatsvariabelen zien.

10.4.3   Deelvraag 4: conclusie: topziekenhuizen
Topziekenhuizen kunnen worden getypeerd als kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen en zijn tevens omzetmaximaliserende ziekenhuizen. De categorie
topziekenhuizen heeft door fusies marktaandeel weten te winnen ten koste van met
name centrumziekenhuizen. Tevens hebben zij hierdoor een toename van de productie
en het aantal erkende bedden weten te realiseren. Ondanks de toename van het aantal
erkende bedden, is de beddenbezetting afgenomen. Dit is een bevestiging van het feit
dat het bij deze ziekenhuizen niet gaat om hoeveelheidsmaximalisatie op basis van
beddenbezetting. De fusies zijn veeleer ingegeven door een autonome dynamiek in de
markt om kwaliteitsmaximalisatie realiseren, waardoor schaalvergroting en derhalve
groei van het marktaandeel noodzakelijk was.

10.4.4   Deelvraag 4: conclusie: centrumziekenhuizen
Centrumziekenhuizen kunnen worden getypeerd als hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen. Het marktaandeel van deze categorie ziekenhuizen is afgenomen, maar
niet zo sterk   als   dat van basisziekenhuizen. De periode    1991    tot   en   met    1999
kenmerkte zich door een relatief stabiele periode. In die periode is het marktaandeel,
ondanks fusies tussen centrumziekenhuizen, relatief stabiel gebleven. In die periode
vonden met name fusies tussen centrumziekenhuizen plaats die vervolgens konden
worden gekwalificeerd als topziekenhuizen. Doordat er geen fusies plaatsvonden
tussen basisziekenhuizen, ontstonden geen 'nieuwe' centrumziekenhuizen meer. Het
bovenstaande impliceert enerzijds dat centrumziekenhuizen door fusies aan
marktaandeel wonnen en topziekenhuizen werden. Anderzijds impliceert het dat de
niet-gefuseerde centrumziekenhuizen door een optimalisering van de bezetting en
door een groei van de adherentie de hoeveelheid maximaliseerde. Bij
centrumziekenhuizen  is het bezettingspercentage gedurende  1978  tot  2002 het minst
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gedaald, hetgeen de conclusie ondersteunt dat centrumziekenhuizen kunnen worden
getypeerd als hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen.

10.4.5   Deelvraag 4: conclusie: basisziekenhuizen
Basisziekenhuizen zijn hybride ziekenhuizen, omdat ze zowel kenmerken van
kwaliteits- als hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hebben, maar ook
antagonistische gedrag ten opzichte van kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen vertonen. Door de uittreding van een groot aantal basisziekenhuizen,
heeft deze categorie ziekenhuizen het marktaandeel en de productie zien afnemen.
Daardoor is het aantal bedden afgenomen, maar door een gelijktijdige grotere reductie
van het aantal verpleegdagen  is  ook het bezettingspercentage afgenomen.  Voor  1990
waren basisziekenhuizen frequent betrokken bij fusies. Uit deze fusie ontstonden met
name centrumziekenhuizen. Deze fusies waren ingegeven door overleving, omdat
kleine ziekenhuizen vanwege het overheidsbeleid en de noodzakelijke schaalgrootte
een grotere kans hadden om uit de markt te verdwijnen.

10.5 Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek

10.5.1 Conceptueel kader
In deze studie is het SGR-model gebruikt voor de analyse van het effect van de
marktstructuur en het gedrag van algemene ziekenhuizen op het resultaat van
algemene ziekenhuizen. Het SGR-model is frequent toegepast op bedrijfstakken,
waarin private ondernemingen zijn bestudeerd. In deze studie is het SGR-model
toegepast op de ziekenhuismarkt als bedrijfstak die niet gericht is op
winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde en onderhevig is aan wet- en
regelgeving. Het accent van de analyse lag daarbij op het effect van marktstructuur op
het resultaat alsmede op het effect van het gedrag op het resultaat. Anderzijds lag het
accent op de marktomgeving en niet zozeer op het effect van het overheidsbeleid op
de marktstructuur, gedrag en resultaat. Dit impliceert dat deze studie geen uitspraak
kan doen over het effect van wet- en regelgeving op het resultaat, het effect van het
resultaat op de marktstructuur, het effect van het resultaat op het gedrag en van het
effect van gedrag op de marktstructuur. Breedveld (2003) en Putters (2001)
suggereren op basis van onderzoek in respectievelijk de thuiszorg en de
ziekenhuiszorg dat het management concurrentievermijdend gedrag vertoont door met
potentiele concurrenten te fuseren. Dat zou impliceren dat de marktstructuur in de
ziekenhuiszorg ook door het gedrag wordt beinvloed. Cultuurhistorische aspecten
zouden eveneens een rol kunnen spelen bij dergelijk gedrag (zie Bijvoet e.a., 2003),
aangezien vanuit overheidswege schaalvergroting van en samenwerking tussen
ziekenhuizen jarenlang is gestimuleerd. Ziekenhuizen zijn immers van oudsher niet
gewend om in een concurrerende omgeving te werken (Tweede Kamer, 20031).
In deze studie wordt verondersteld dat het ziekenhuis op basis van
gemeenschappelijke besluitvorming acteert en eenvoudigheidshalve als 66n entiteit
naar buiten treedt, mede als gevolg van de toename van medisch gezntegreerd

management (Scholten e.a., 2000). Dat impliceert dat het gedrag van medisch-
specialisten veronderstelt deel uit te maken van het gedrag van het ziekenhuis. Het
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effect van het gedrag van medisch-specialisten afzonderlijk op het resultaat van
ziekenhuizen, is niet onderzocht.
Het is van belang om vanuit bovenstaande inzichten te komen tot een verder
aanscherping van het SGR-model, zodat vanuit economisch perspectief een
wezenlijke bijdrage kan worden geleverd aan de toepassing van de Theorie van de
Industriele Organisatie op non-profitsectoren in het algemeen en de ziekenhuiszorg in
het bijzonder, waarbij verondersteld mag worden dat wet- en regelgeving een meer
belangrijke rol speelt dan in sectoren waarin de markt haar werk doet. Dit is tevens
van belang om vanuit wetenschappelijk perspectief discussies over de veronderstelde
werking van de markt van ziekenhuisdiensten te ondersteunen.

10.5.2   Generalisatie van de resultaten
De studie beperkt zich tot de populatie algemene ziekenhuizen. Hoewel praktisch alle
algemene ziekenhuizen in de studie betrokken zijn, kunnen de resultaten niet zonder
meer gegeneraliseerd worden naar academische en categorale ziekenhuizen en naar
andere sectoren binnen de gezondheidszorg. Deze ziekenhuizen en sectoren hebben
een ander financieringsregime of zijn qua patirintenpopulatie niet te vergelijken met
algemene ziekenhuizen. Voorts moet enige voorzichtigheid worden betracht met het
toepassen van de resultaten op andere perioden dan de periode 1991 tot en met 1999.
Geconstateerd is dat deze periode kan worden beschouwd als een periode met een
relatief stabiele marla(structuur). Tevens kenmerkt deze periode zich als een periode,
waarbij sprake is van aanbodsturing door de overheid.
De operationalisatie van het model heeft zich beperkt tot de (ontwikkeling van de)
kwaliteit, hoeveelheid en omzet als resultaten van ziekenhuizen. Dat impliceert dat
geen uitspraken kunnen worden gedaan over financiele resultaten. Hoewel vanuit
maatschappelijk perspectief kwaliteits- en hoeveelheidsmaximaliserende

doelstellingen legitieme doelstellingen zijn, wil dat nog niet zeggen dat het streven
ernaar bedrijfseconomisch verantwoord is. Naarmate ziekenhuizen meer risico dragen
in de bedrijfsvoering, wat met de introductie van DBC's en het nieuwe zorgstelsel
wordt beoogd81, is het van belang inzicht te hebben in het effect van de marktstructuur
en het gedrag van ziekenhuizen op het financiele resultaat van ziekenhuizen.

10.5.3   Dataverzameling en analyse
De dataverzameling die ten grondslag ligt aan deze studie is niet primair voor het doel
van deze studie verzameld. Het betreft hier dan ook een secundaire analyse. In
sommige gevallen zijn variabelen samengesteld uit de verkregen data, hetgeen
impliceert dat er sprake kan zijn van een ruwe benadering van bepaalde
onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Dit betreft onder andere de variabelen die
de mate van innovatie en kwaliteit weergeven.
Kwaliteit als resultaatsvariabele verdient nadere aandacht. De variabele is
geoperationaliseerd door de kosten van het ziekenhuis te delen door het aantal
patienteneenheden. Vanuit de economische theorie is het algemeen aanvaard dat het
niveau van de kwaliteit en de kosten aan elkaar gerelateerd zijn. Desalniettemin moet
worden vastgesteld dat kwaliteit van zorg zich moeilijk laat operationaliseren. De
operationalisatie van de resultaatsvariabele kwaliteit in deze studie is een proxy-
variabele. De resultaten van deze studie vertonen overigens overeenkomsten met de

81 Zie Tweede Kamer. 20032; Tweede Kamer, 20033.
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bevindingen van Jarman e.a. (1999) die de kwaliteit van zorg vertaalt in het
mortaliteitscijfers die gecorrigeerd zijn voor de zwaarte van de zorg.
Omdat in deze studie verschillende analyses plaatsvinden op dezelfde databestanden,
heeft er een Bonferroni-type correctie plaatsgehad om een type I fout te voorkomen.
De keerzijde van de medaille is dat daarmee de kans op een type II fout niet is
uitgesloten. Immers deze correctie impliceert dat minder onafhankelijke variabelen als
significant verklarend worden beschouwd. Daarmee kan het risico niet worden
uitgesloten dat variabelen, die niet als significant verklarend worden beschouwd, wel
degelijk verklarend kunnen zijn. Dat betreft met name die variabelen die net niet
significant zijn. Dit speelt met name bij de verschillenanalyse en de multiple
regressie-analyse.

10.6 Beleidsimplicaties

In deze paragraaf zullen de implicaties van het onderzoek voor het beleid centraal
staan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsbeleid, instellingsbeleid en
zorginkoopbeleid. Met overheidsbeleid wordt gedoeld op het beleid van de nationale
overheid. Hierbij ligt de nadruk op de bereikbaarheid, financiele toegankelijkheid en
de collectieve lastendruk van de zorg. Het instellingsbeleid concentreert zich op het
ziekenhuisbeleid zoals dat door het ziekenhuismanagement wordt gevoerd. Bij het
instellingsbeleid ligt de nadruk op de organisatiedoelstelling en op het
instrumentarium dat het ziekenhuismanagement hiertoe ter beschikking staat.
Zorginkoopbeleid heeft betrekking op het beleid dat zorgverzekeraars voeren om hun
verzekerden van effectieve en efficiente zorg te voorzien. Hier staat de (regionale)
sturing, bekostiging en de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg centraal. De
beleidsimplicaties die worden beschreven, zijn gegeneraliseerd weergegeven. Dat
betekent dat de beschreven implicaties op lokaal niveau kunnen afwijken van de
gegeneraliseerde beleidsimplicaties.

10.6.1 Overheidsbeleid

Relevante beleidsthema's
In de nota's 'Positionering algemene ziekenhuizen' en 'Vraag aan bod' (Ministerie
van VWS, 20001 en 2001) wordt een tweetal dominante beleidsthema's beschreven.
Het eerste thema is de herbezinning op de concentratie binnen de markt van
ziekenhuisdiensten en de spreiding daarvan. Het tweede thema is de vaststelling van
het feit dat de FB-systematiek niet langer aansluit bij de huidige vormen van zorg
(met name transmurale zorg) en de werkelijke kosten van de ziekenhuiszorg
(Ministerie van VWS, 20002). In 'Vraag aan bod' wordt erkend dat de markt van
ziekenhuiszorg het meest complex is en dat marktimperfecties aanwezig zijn die een
efficient functionerende markt in de weg staan. Verdergaande vormen van
prijsliberalisering en nieuwe toetreders moeten voor meer concurrentie zorgen
(Ministerie van VWS, 20032). Zo wordt de FB-systematiek vervangen door het
systeem van diagnosebehandelcombinaties (DBC's) die alle kostencomponenten
moeten gaan bevatten en waarvan de prijs op termijn tot stand moet komen in
onderhandeling met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen zo op basis van prijs-
en productvergelijking ziekenhuiszorg inkopen. Op aanbeveling van een
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interdepartementale werkgroep82 heeft het toenmalige kabinet-Kok het standpunt
ingenomen dat een verdergaande concentratie in de markt van ziekenhuisdiensten
onwenselijk is (Ministerie van VWS, 20003). In de Zorgnota 2003 wordt dit nog eens
bevestigd door de afgekondigde standstill voor fusies en klinische concentraties. De
prijsliberalisatie en de liberalisatie van het toelatingsbeleid worden als belangrijkste
beleidsinstrumenten gezien om de efficiency te bevorderen. Inmiddels heeft het
huidige kabinet een aanpak gepresenteerd om een omslag van aanbodsturing naar
gereguleerde marktwerking te realiseren (Ministerie van VWS, 20041).

Marktstructuur: toenemende concentratie
Uit de onderhavige studie blijkt dat in een stabiele omgeving het effect van de
marktstructuur op het resultaat van ziekenhuizen beperkt is. Alleen als het resultaat
wordt gedefinieerd als de hoeveelheid, gebaseerd op de groei van het marktaandeel,
wordt deze beTnvloed door flurditeit. Echter de fluYditeit wordt niet zozeer beinvloed
door concurrentie, maar door fusie en uittreding van een algemeen ziekenhuis. Deze
onderliggende factoren bevorderen juist de concentratie.
De marktstructuur van ziekenhuisdiensten kenmerkt zich door een toenemende
concentratie van ziekenhuisdiensten, hetgeen niet bevorderlijk is voor een efficiente
werking van de markt van ziekenhuisdiensten. Fusies en uittredingen van met name
kleine ziekenhuizen zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. Hoewel het aantal fusies
lijkt te stabiliseren, vinden deze nog steeds plaats. Met name de betrokkenheid van
grote ziekenhuizen valt op. Hierdoor ontstaan algemene ziekenhuizen die qua grootte
vergelijkbaar zijn met academische ziekenhuizen. Dat wil evenwel niet zeggen dat
daarmee ook ziekenhuislocaties verdwijnen (College voor ziekenhuisvoorzieningen,
2000), maar wel dat bepaalde zorgvormen worden geconcentreerd en het aantal

beslissingscentra afneemt (KPMG-BEA, 2003).

Concentratie en concurrentie
Hoewel in geen van de gezondheidsregio's gesproken kan worden van een
marktstructuur die concurrentiebevorderend werkt, kan enig onderscheid worden
gemaakt tussen grootstedelijke regio's en de overige regio's. In de grootstedelijke
regio's zijn veelal meerdere ziekenhuizen binnen een beperkt geografisch gebied
gevestigd. In niet-grootstedelijke regio's is dat niet of in zeer beperkte mate het geval.
Het is daarom maar zeer de vraag of gegeven de huidige marktstructuur de
concurrentie-intensiteit wordt bevorderd. De hoge concentratie en het beperkt aantal
ziekenhuizen in de regio's zullen, zonder nadere maatregelen, naar verwachting een
prijsopdrijvend effect hebben. Krishnan (2001) constateert dat door fusies, waardoor
meer geconcentreerde markten ontstonden, de DRG-prijzen (Diagnosis-Related
Group) bij fusieziekenhuizen aanzienlijk toenamen als gevolg van de toegenomen
marktmacht van het betreffend ziekenhuis.
Het aantal nieuwe toetreders in de markt van ziekenhuiszorg is de afgelopen jaren
beperkt gebleven tot een aantal categorale ziekenhuizen en ook het aantal zelfstandige
behandelcentra (ZBC's) is nog relatief klein (Varkevisser, 2003). Deze toetreders
hebben nog nauwelijks effect op de concurrentie tussen ziekenhuizen. De RvZ (2003)
verwacht wei dat in de nabije toekomst een toenemend aantal verrichtingen -met

82 Ministerie van VWS, Interdepartementaal beleidsonderzoek: marktconcentraties in de zorgsector,
Tweede Kamer 1999-2001,27226,  nr.  1. Sdu Uitgeverij, 's-Gravenhage 20004.
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name op het gebied van de electieve zorg- stand alone of in kleine
samenwerkingsverbanden tussen medisch-specialisten buiten de muren van het
ziekenhuis worden uitgevoerd. Desondanks blijven voor medisch-kapitaalintensieve
zorgproducten natuurlijke toetredingsbarritres bestaan. Eventuele toetreders zullen
het alleen bij een hoge marktprijs van weinig kapitaalintensieve producten
aantrekkelijk vinden om toe te treden tot de markt van ziekenhuisdiensten. Echter het
ziekenhuis kan door kruissubsidies de prijs bij gebrek aan concurrentie op andere
deelmarkten dermate verlagen en zelfs onder de kostprijs offreren dat dergelijke
toetreders snel uit de markt worden verdrongen. Een dergelijke ontwikkeling wordt
als ongewenst beschouwd. De onlangs aangekondigde Zorgautoriteit krijgt een
belangrijke rol in het toezicht en regulering van dergelijke marktverhoudingen
(Ministerie van VWS, 20042) Zowel de geconcentreerde markt als de hoge
(natuurlijke) toetredingsbarri&es en de gevolgen daarvan voor de DBC-prijsvorming
belemmeren in potentie een efficiente werking van de markt van ziekenhuisdiensten
en verdienen daarom voortdurend aandacht van de Zorgautoriteit.
In de huidige planvorming van de overheid wordt onderscheid gemaakt in
deelmarkten (Ministerie van VWS, 2004'). Deze deelmarkten worden ingedeeld op
basis van zorgproducten, zoals electieve zorg en acute zorg. Vooralsnog wordt de
geografische markt niet nader omschreven. Uit dit onderzoek blijkt dat de
geografische afbakening relevant is voor de beoordeling van de marktstructuur. Het
verdient dan ook de aanbeveling om ook de geografische marktstructuur in de
beleidsvorming te betrekken. Immers in niet-grootstedelijke regio's is de keuze van
ziekenhuizen door verzekerden beperkt. Of de verzekerde zich vervolgens laat
verleiden een behandeling te ondergaan in een ander ziekenhuis dan het meest nabije
ziekenhuis, is afhankelijk van de aard van de zorgverzekering, de bereidwilligheid van
de verzekerde om te reizen, de afstand, de tijdprijs en de kosten (eventueel van de
behandeling) die de verzekerde moet maken (Vita, 1991; Varkevisser, 2003; Janssen,
1989).

Van concurrentiemijdend naar concurrentiebevorderend gedrag
Maarse e.a. (2002) stellen dat theoretische inzichten over de effecten van
marktwerking veelal geen rekening houden met de specifieke kenmerken van de
markt van ziekenhuizen. In deze en andere relevante bedrijfstakken in de
gezondheidszorg zon inzichten ontstaan over het concurrentieverminderend
strategisch gedrag (Breedveld, 2002; Putters, 2004; Schut,  2001;  CPB,  2002).  Ook
lange termijnafspraken over budgetten en productievolumes, kunnen de noodzaak tot
concurrentie wegnemen. De ziekenhuizen zijn voorts gewend om met vaste partners
te werken vanuit oplossingen voor financiele en capaciteitsproblemen (Putters, 2004).
De onderhavige studie biedt enig inzicht in het gedrag van ziekenhuizen onder het
regime van de FB-systematiek. Gebleken is dat het resultaat van ziekenhuizen in
overwegende mate bepaald door het gedrag dat mede wordt ingegeven door financiele
prikkels. Beleidsmakers kunnen deze studie gebruiken bij het doordenken van de
implicaties van het beYnvloeden van de bedrijfstak voor ziekenhuisdiensten.
De conclusie die uit de onderhavige studie kan worden getrokken is dat het gedrag
van veel groter belang is voor het realiseren van een goed resultaat dan
structuurkenmerken. Gegeven het feit dat de huidige marktstructuur niet
concurrentiebevorderend is, met uitzondering van een aantal grootstedelijke regio's,
en nieuwe toetreders zich slechts marginaal manifesteren, zal de energie eerder
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ingezet moeten worden op prikkels voor het gedrag van ziekenhuizen. Dit kan op een
tweetal manieren:

1.  Met de introductie van DBC's ligt het accent op prestatiefinanciering (Tweede
Kamer, 20031). De DBC's bestaan uit de (directe en indirecte) kosten van een
behandeling, gegeven de diagnose, alsmede uit een marge voor de
bedrijfscontinuneit en investeringsruimte gegeven de doelstelling die het
ziekenhuis nastreeft. Met name deze laatste component is van belang voor zowel
het ziekenhuis als de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal de toegevoegde
waarde willen 'kopen' voor zijn verzekerden voor zover de toegevoegde waarde
van het product, gegeven de prijs, erkend wordt en noodzakelijk wordt geacht.
Voor ziekenhuizen is deze marge van belang om de doelstellingen te realiseren en
daartoe investeringen te doen. alsmede innovaties te financieren (Ginneken e.a.,
2004). In hoofdstuk 2 'Economische gedragsmodellen van ziekenhuizen toegepast

op de Nederlandse situatie' zijn de functies van winst als investeringsruimte nader
toegelicht. Ziekenhuizen zullen geprikkeld worden als zij de marge die ze
realiseren kunnen aanwenden voor hun doeleinden. Voor zover deze marge niet
het gevolg is van de machtspositie waarin het ziekenhuis zich bevindt, vormt het
streven naar investeringsruimte een prikkel tot efficiency (Ginneken e.a., 2004).
Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen -blijkens dit onderzoek met name
topziekenhuizen- zullen de toegevoegde waarde 'kwaliteit' willen verdisconteren
in de prijs. Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen -blijkens dit onderzoek
met name centrumziekenhuizen en basisziekenhuizen- zullen de toegevoegde
waarde niet willen ontlenen aan een hogere dan gemiddelde kwaliteit, maar aan de
snelheid van behandelen, transmurale zorg, en dergelijke. Het verdient de
aanbeveling om in de opbouw van de DBC's de mogelijkheid te crearen voor
verzekeraars de toegevoegde waarde, op basis van de verzekerdenpopulatie, te
kunnen beoordelen en vervolgens te kunnen inkopen en daarmee meer
vraaggestuurde zorg te realiseren, waardoor het gedrag van ziekenhuizen wordt
beinvloed.
Eerder is geconstateerd dat in een groot aantal regio's de marktstructuur dermate
geconcentreerd is dat er sprake is van oligopolistische en monopolistische
marktstructuren. In dergelijke regio's kunnen zorgverzekeraars geen of een zeer
beperkte prijsvergelijking tussen ziekenhuizen maken. Ginneken e.a. (2004)
suggereren dat bij het ontbreken van concurrentie de zogenaamde
meetlatconcurrentie een wenselijk alternatief kan zijn. De overheid maakt dan de
prijzen van de DBC's van ziekenhuizen publiek. Op deze wijze kunnen de prijzen
van ziekenhuizen uit verschillende regio's met elkaar worden vergeleken. Schut
(1999') stelt dat een belangrijk nadeel van deze methode is dat de verzekeraar een
adequaat referentiepunt moet bepalen op basis waarvan hij het tarief kan
vaststellen. Naarmate de producten meer heterogeen zijn, hetgeen in de
ziekenhuiszorg het geval is, is het moeilijker om kostenfuncties te vergelijken en
te benchmarken. Een andere methode is de zogenaamde frontieranalyse, waarbij
de ziekenhuizen met de voordeligste combinaties van productiefactoren per
producteenheid de gezamenlijke grensfunctie (frontier) zijn waarmee de overige
ziekenhuizen worden vergeleken (Schut, 1999'). Een belangrijk nadeel van deze
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benadering is dat de nadruk wordt gelegd op de kosten wordt, terwijl de kwaliteit
van het product een ondergeschikte rol speelt.

2. De overheid kan incentives inbouwen die partijen in staat stellen goede
afwegingen te maken bij het voornemen tot fusie83. Zo kan de overheid er voor
kiezen de toenemende concentratie in dienst te stellen van de gewenste
ontwikkeling, zoals innovatie in de zorg of spreiding van het zorgaanbod
(Ministerie van VWS, 20032). Daarbij zou onderscheid gemaakt kunnen worden
tussen kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen en hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen en zou geappelleerd kunnen worden aan de respectieve kwaliteiten
van de verschillende ziekenhuizen. Hierbij kan een rol weggelegd zijn voor de
reeds aangekondigde Zorgautoriteit, well(e, vanuit de toenemende marktwerking
en de marktimperfecties binnen de markt van ziekenhuisdiensten, een
toezichthoudende en regulerende rol heeft op de marktverhoudingen (Ministerie
van VWS, 20042).

De tweede conclusie die kan worden getrokken is dat de resultaten in het verleden
bepalend zijn voor de toekomst. Het resultaat in het verleden is een resultante van het
gedrag in het verleden. Dat impliceert dat een eenmaal gekozen gedragsvariant
gecontinueerd wordt. Bijvoet e.a. (2003) introduceren in dit kader het cultuurapect.
Zij geven aan dat de bestaande cultuur een grote rol kan spelen bij 'resistentie van het
gedrag'. Ook Breedveld (2001) onderkent een dergelijk cultuuraspect in het gedrag
van het management van thuiszorginstellingen na de introductie van marktwerking bij
thuiszorginstellingen. Putters (2001) geeft aan dat ziekenhuizen organisaties zijn met
een zekere bestuurlijke complexiteit, die zich veel minder als onderneming gedragen
dan in de gedachtevorming over marktwerking wordt aangenomen. Tevens
concludeert hij dat het overheidsbeleid in deze hybride is. Enerzijds is het beleid erop
gericht de concurrentie te bevorderen; anderzijds worden ziekenhuizen gestimuleerd
om samenwerkingsverbanden aan te gaan teneinde de zorg te optimaliseren.
Marktwerking verondersteIt een ander sturingsconcept. Bij de introductie van
marktwerking in de ziekenhuiszorg als bedrijfstak is het van belang de cultuur van de
bedrijfstak niet te onderschatten. Het verdient de aanbeveling vooraf vast te stellen
welke prikkels tot welk effect in het gedrag van ziekenhuizen moeten leiden, maar
tevens het gedrag te volgen en te evalueren en het beleid zonodig bij te stellen.

10.6.2 Instellingsbeleid
In deze studie wordt onderscheid gemaakt tussen hoeveelheids- en kwaliteits-
maximaliserende ziekenhuizen. Geconstateerd is dat top- en centrumziekenhuizen het
meest expliciet zijn in het resultaat, terwijl basisziekenhuizen te typeren zijn als
hybride ziekenhuizen en niet expliciet te duiden zijn als kwaliteits- of
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. De resultaten in het verleden, medisch-
specialistendichtheid en het relatieve aantal handen aan het bed zijn in belangrijke
mate bepalend voor kwaliteitsmaximalisatie. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
resultaten in het verleden en groei van de klinische adherentie voor

83 Tot op heden heeft de NMa zich afzijdig gehouden bij de toetsing van fusies tussen ziekenhuizen,
omdat een fusie door de vigerende tarievenwetgeving niet zal leiden tot hogere tarieven (Drahos,
2001). Wel heeft de NMa zogenaamde richtsnoeren voor de zorgsector uitgebracht (NMa, 2002)
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hoeveelheidsmaximalisatie op basis van beddenbezetting. Voor de groei van het
marktaandeel zijn de variabelen fusie, flurditeit, handen aan het bed, beddenbezetting
en de groei van de klinische adherentie van belang.

Doelstellingen en allocatie van middelen
Uit deze studie blijkt dat ziekenhuizen verschillende doelstellingen hanteren, namelijk
kwaliteitsmaximalisatie en hoeveelheidsmaximalisatie. Tevens is gebleken dat de
realisatie van de respectieve doelstellingen een andere inzet van middelen vraagt. De
meest belangrijke en consistente verklarende variabele voor een goed resultaat is de
uitgangspositie van het ziekenhuis (resultaat in het verleden). Daarbij is het van
belang op te merken dat de resultaten gebaseerd zijn op een relatief stabiele periode
en omgeving. Het ziekenhuismanagement kan op basis hiervan beoordelen waar de
sterke punten van het ziekenhuis liggen en hierop voortborduren. Uit dit onderzoek
blijkt dat het ziekenhuismanagement in een stabiele omgeving de strategie het beste
kan consolideren en er in het beleid verstandig aan doet om vanuit de kracht van het
ziekenhuis verder aan de toekomst te werken. Het verdient de aanbeveling om in
dergelijke omstandigheden, gegeven de uitgangspositie, geen drastische
koerswijziging na te streven gericht op een ander resultaat dan de uitgangspositie
aangeeft.

Ziekenhuizen die kwaliteitsmaximalisatie nastreven doen er blijkens dit onderzoek
goed aan te investeren in het aantal medisch-specialisten en zorggebonden personeel.
Gebleken is dat ziekenhuizen die kwaliteitsmaximalisatie nastreven een hoge
medisch-specialistendichtheid hebben en met name relatief veel zorggebonden
personeel per patienteneenheid hadden. De financiering zal, gegeven de FB-
systematiek, veelal plaatsvinden via de omzet, aangezien kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen dezelfde ziekenhuizen zijn als omzetmaximaliserende ziekenhuizen. Bij
de introductie van DBC's zullen deze ziekenhuizen naar verwachting de kwaliteit uit
de prijs financieren. Kwaliteitsmaximalisatie is met name weggelegd voor
topziekenhuizen. Topziekenhuizen onderscheiden zich door een relatief hoog
kwaliteits- en omzetniveau.
Dit onderzoek toont aan dat hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, die
maximalisatie van de beddenbezetting beogen, groei van de klinische adherentie
nastreven. Door deze groei is het ziekenhuis in staat de maximale bezetting te
behouden en onderscheidt het zich van kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. Het
verdient dan ook de aanbeveling hierin te investeren indien een maximale bezetting
wordt nagestreefd.
Ziekenhuizen die groei van het marktaandeel nastreven, kunnen dit het snelst
realiseren door een fusie met een ander ziekenhuis. Een dergelijke beslissing om te
fuseren, is echter geen sinecure. Het ziekenhuismanagement kan het marktaandeel
ook vergroten door bij de allocatie van middelen te investeren in de groei van de
klinische adherentie en in een hoge beddenbezetting. Dat impliceert dat het
management alleen maar kan investeren in het op peil houden van het aandeel

zorggebonden personeel per patienteneenheid cq. hierop moet inkrimpen. Groei van
dit aandeel moet worden voorkomen, omdat de uitgaven hieraan ten koste gaat van de
hoeveelheidsmaximalisatie. Het is daarbij tevens verstandig om de regionale
marktontwikkeling in de gaten te houden. Immers uittreding van een algemeen
ziekenhuis uit de regionale markt is een kans om het marktaandeel te vergroten door

192



een (deel van de) patientenstromen over te nemen. Echter het laatste algemene
ziekenhuis   is  in 1994 uitgetreden. Een dergelijke  kans  doet  zich dus zelden  voor,
waardoor dergelijke hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen met name uit eigen
beweging tot de groei van het marktaandeel moeten komen. Met name voor het
management van centrumziekenhuizen ligt het, gezien de resultaten van dit
onderzoek, voor de hand om hoeveelheidsmaximalisatie na te streven.
Voor het management van basisziekenhuizen is de keuze tussen kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximalisatie niet expliciet te maken. Immers eerder is geconstateerd dat
deze ziekenhuizen zowel kenmerken hebben van hoeveelheids- als
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen. De verklaring hiervoor is eerder gelegen in
het feit dat de schaal van deze ziekenhuizen een expliciete keuze slechts op
onderdelen mogelijk maakt. Dat impliceert evenwel dat deze ziekenhuizen beducht
moeten zijn voor schaalnadelen die de continurteit bedreigen. Zoals uit de survival
analyse blijkt, zijn met name deze ziekenhuizen in het verleden in hun continuiteit
bedreigd.

Uit het bovenstaande blijkt dat het ziekenhuismanagement kan sturen op het gewenste
resultaat door in bepaalde inputs te investeren, gegeven de uitgangssituatie. Fusies
blijken geen effect te hebben op de resultaten, met uitzondering op de groei van het
marktaandeel.

Aanknopingspunten bij de introductie van DBC's
De ontwikkeling naar een meer transparant financieringssysteem door de introductie
van de DBC's biedt ziekenhuizen, in tegenstelling tot de FB-systematiek,
mogelijkheden hun expertise daadwerkelijk in de prijs te verdisconteren. Een
belangrijke voorwaarde is dat de kwaliteiten van ziekenhuizen ook daadwerkelijk
zichtbaar zijn voor degenen die het product afnemen, in casu patienten of de arts-
agent en zorgverzekeraars. Door de prijsconcurrentie die wordt verwacht bij de
introductie van DBC's, kan het ziekenhuis niet voor elk product een relatief hoge prijs
vragen. Immers niet alle producten zullen zich onderscheiden van andere
ziekenhuizen. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen doen er verstandig aan
onderscheid te maken tussen vraag naar producten die kwaliteitsmaximaliserend zijn
en vraag naar producten die niet zozeer onderscheidend zijn de producten van andere
ziekenhuizen. Dat kan impliceren dat het ziekenhuis, gegeven de infrastructuur,
bepaalde producten op of onder de werkelijke kostprijs aanbiedt, terwijl dit eventuele
verlies gecompenseerd kan worden door kwalitatief onderscheidende producten
(kruissubsidie). Het ziekenhuis kan echter in het interne beleid ook onderscheid
maken in de toewijzing van de middelen aan een beperkt aantal kwalitatief
hoogwaardige producten, als wordt verondersteld dat andere producten geen
toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de producten van andere ziekenhuizen.
Dat impliceert dat alleen een hoge medisch-specialistendichtheid en een relatief hoog
aantal handen aan het bed, uitgedrukt in kosten, alleen wordt toegelaten bij producten
waarvan verwacht wordt dat ze kwalitatief onderscheidend zijn.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen daarentegen zullen zich in hun
productprijs moeten focussen op de vraag naar hoeveelheid. De
hoeveelheidsmaximalisatie door het ziekenhuis zal dan in de prijs tot uitdrukking
moeten komen. Producten waarin samenwerking met de eerste lun, transmurale zorg,
reductie van de doorlooptijd van patienten, korte wachtlijsten en dergelijke in
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verwerkt zijn, kunnen bijdragen aan een optimale capaciteitsbenutting van het
ziekenhuis.
Het ziekenhuismanagement van ziekenhuizen, die relatief veel behandelingen
uitvoeren met een relatief lage kosten- en kapitaalintensiteit (de zogenaamde low tech
behandelingen), zoals bepaalde dermatologische, oogheelkundige en orthopedische
behandelingen84, zal echter de DBC-prijzen op een dusdanig concurrerend niveau
vaststellen dat de toetreding van nieuwe aanbieders niet wordt gestimuleerd. Immers
het is denkbaar dat toekenning van relatief veel indirecte kosten aan bepaalde low tech
behandelingen effect heeft op het te verkopen volume van deze producten. Bij te hoge
DBC-prijzen kan het medisch-specialisten doen besluiten zicht buiten de muren van
het ziekenhuis te vestigen (RvZ, 2003). Naar verwachting zullen met name
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hierop bedacht moeten zijn, omdat zij in
het algemeen niet die kosten- en kapitaalintensieve behandelingen kunnen bieden, wat
een kwaliteitsmaximaliserend ziekenhuis wel kan.

Groeicyclus van zorgproducten
Met de introductie van DBC-prijzen wordt ook de groeicyclus85 van het product meer
relevant. Ziekenhuizen zijn niet langer gegarandeerd van een vast tarief per product,
maar de prijsstelling zal veel meer tot stand komen via de verwachte marktwerking. In
de introductiefase is het zorgproduct nieuw en het aanbod beperkt. Veelal zullen
nieuwe behandelingen en behandelmethoden ontwikkeld worden door academische
ziekenhuizen en topziekenhuizen met een zeker innoverend vermogen. Door de
schaarste van het product en de innovatiekosten zal de prijs van het product relatief
hoog zijn. In de rijpheidsfase zullen ook andere ziekenhuizen, aangetrokken door de
winstmarge op het product, het nieuwe zorgproduct imiteren en in productie nemen.
De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de kosten van de noodzakelijke
investeringen, de terugverdientijd en de mogelijkheden waarmee zij product- en
procesverbeteringen kunnen invoeren die ziekenhuizen voordelen biedt en waarmee
ze zich kunnen onderscheiden van andere ziekenhuizen. Naarmate de tijd vordert en
er zich geen belangrijke product- of procesverbeteringen zich voordoen, ontstaan

kostenvoordelen bij het produceren van zorgproducten op grote schaal wat het aantal
ziekenhuizen dat het betreffend product kan produceren en het aantal toetreders

beperkt.

In de introductiefase, waarbij het accent ligt het innoverende vermogen, is
kwaliteitsmaximalisatie relevant. Ziekenhuizen die kwaliteitsmaximalisatie nastreven,
zullen, onder andere gegeven hun medisch-specialistendichtheid en mogelijkheden tot
subspecialisatie, in staat zijn nieuwe producten te ontwikkelen dan wel snel te
imiteren. Hoeveelheidsmaximalisatie lijkt veeleer aangewezen in de rijpheidsfase. In
deze fase is het noodzakelijk om het te imiteren product met een zekere snelheid in
productie te nemen. Hoeveelheidsmaximalisatie kenmerkt zich door het vermogen een
grotere groei van de adherente bevolking te realiseren en een hoge beddenbezetting.
In de rijpheidfase is het van belang in een relatief korte tijd marktaandeel te
verwerven. In de stabiliteitsfase is het van belang dat ziekenhuizen op een dermate
schaal gaan produceren dat zij geen nadelen gaan ervaren bij de productie van het
betreffend product. Uit empirisch onderzoek blijkt dat, met uitzondering van de

84    Het gaat hierbij met name om de zogenaamde kleine specialismen.
85 Zie hoofdstuk 5 'Ontwikkeling van de marktstructuur'.
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ziekenhuizen met de zwaarste functies, al bij een beperkte productiecapaciteit een
optimale schaal wordt bereikt (Van Aert e.a., 19772; Stevens e.a., 1995; Schut e.a.,
19993). Aangezien in deze studie geen statistisch si ificant verband is gevonden
tussen de omvang van het ziekenhuis en het resultaats , mag worden aangenomen dat

bij de gebruikelijke medisch-gespecialiseerde zorg zowel kwaliteitsmaximaliserende
als hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hiertoe in staat kunnen zijn. Voor zeer
medisch-gespecialiseerde producten zal de optimale schaal, gegeven de medische-

(sub)specialisatie, met name bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen worden

gevonden.

10.6.3 Zorginkoopbeleid
Zorgverzekeraars hebben een belangrijke rol in de totstandkoming van gereguleerde
concurrentie binnen de zorg. In het beoogde zorgstelsel wordt van zorgverzekeraars
verwacht dat ze optreden als doelmatige en klantgerichte regisseurs van de zorg. Zij
moeten in concurrentie met elkaar zorgdragen voor een voldoende omvang en variatie
van zorg die zij scherp inkopen op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding
(Ministerie van VWS, 20012; Ministerie van VWS, 20041; Tweede Kamer, 20032).

Inkoopbeleid en marktstructuur
De onderhavige studie biedt aanknopingspunten voor het inkoopbeleid van
zorgverzekeraars. De afgelopen decennia kenmerken zich door een toenemende
concentratie in de markt van ziekenhuisdiensten. Een dermate geconcentreerde
marktstructuur is niet bevorderlijk voor concurrentie. De omvang van het
ziekenhuisaanbod en de ordening van de ziekenhuiszorg (marktstructuur) is een
gevolg van het overheidsbeleid en van de technologische ontwikkelingen in de
medische zorg (schaalvergroting). In deze studie kon geen bevestiging worden
gevonden voor het feit dat ziekenhuizen additionele omzet per patienteneenheid
zouden genereren bij schaalvergroting (fusie). Het bovenstaande impliceert dat een
andere ordening van de markt van ziekenhuisdiensten niet iets is wat zorgverzekeraars
in het verleden in overwegende mate hebben kunnen beInvloeden.
Voor zorgverzekeraars is het van belang dat de liberalisatie van het toetredings-, prijs-
en contracteerbeleid wordt doorgezet. Via de DBC-systematiek krijgen zij meer
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de markt van ziekenhuisdiensten. In met
name grootstedelijke regio's zullen zorgverzekeraars, gegeven het aantal

ziekenhuizen, meer onderhandelingsmacht hebben dan in de overige regio's. Dit laat
onverlet dat zorgverzekeraars ook in de nabije toekomst met een

 econcentreerdemarkt te maken krijgen en met een schaarste aan capaciteits hetgeen door
ziekenhuizen in de prijs tot uitdrukking zal worden gebracht. Zorgverzekeraars
kunnen in het inkoopbeleid aan capaciteitsplanning doen. Dat kan door enerzijds
nieuwe toetreders delen van de markt te gunnen en anderzijds door (gedeeltelijke)
substitutie van producten en transmuralisatie van de zorg. Hierdoor wordt
ziekenhuiscapaciteit vrijgespeeld en meer concurrentie in de markt gebracht.
Zorgverzekeraars zullen vervolgens op een adequate wijze moeten omgaan met de
vrijgespeelde capaciteit. Immers indien deze capaciteit onbenut blijft, zullen
zorgverzekeraars geconfronteerd worden met relatief hoge indirecte kosten per

86 Zie hoofdstuk 8 'Effect van marktstructuur en gedrag op het resultaat'.
87 Zie College voor ziekenhuisvoorzieningen, 2003.
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product. Immers in een geconcentreerde markt zullen ziekenhuizen de kosten van de
onbenutte capaciteit in de prijs willen verdisconteren. Indien de zorgverzekeraar
besluit deze capaciteit niet langer te benutten, wat in theorie zou kunnen leiden tot
sluiting van ziekenhuizen, wordt deze geconfronteerd met een toenemende
concentratie in de markt, met alle gevolgen van dien voor het prijsgedrag van de
overgebleven ziekenhuizen.

Gedrag van ziekenhuizen en inkoopbeleid
In deze studie is geconstateerd dat het gedrag van ziekenhuizen een groter effect heeft
op het resultaat van ziekenhuizen dan de marktstructuur. Voor zorgverzekeraars is het
de vraag op welke wijze het gedrag kan worden bernvloed teneinde het gewenste
resultaat voor de verzekerde te realiseren. In het inkoopbeleid kan onderscheid
worden gemaakt in de kwaliteit van zorg de hoeveelheid zorg.
Op basis van deze studie kunnen ziekenhuizen worden onderscheiden in kwaliteits- en
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Zorgverzekeraars zouden een dergelijke
categorisering kunnen gebruiken bij het inkopen van de zorg. Eerder is aangegeven
dat in een stabiele omgeving het resultaat in het verleden een belangrijke
voorspellende variabele is voor het kwaliteits- respectievelijk hoeveelheidsniveau.
Daarnaast zijn deze ziekenhuizen te herkennen aan de relatieve medisch-
specialistendichtheid, het relatieve aantal handen aan het bed en de groei van de
adherentie. Zorgverzekeraars doen er verstandig aan om bij de inkoop van zorg
rekening te houden met de reeds geexposeerde kwaliteiten. Dat betekent evenwel niet
dat bij alle kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen kwalitatief hoogwaardige
producten behoeven te worden ingekoeht die ook relatief duur zullen zijn.
Zorgverzekeraars zullen bij hun inkoop zowel qua omvang als aard van de zorg
aansluiten bij de behoeften van hun verzekerden. Dat impliceert ook dat
zorgverzekeraars een belangrijke rol hebben bij dynamische efficiency. Immers zij
moeten namens hun verzekerden beoordelen of het nut op langer termijn aansluit bij
de investeringen en de verdiscontering daarvan in de prijs van het ziekenhuisproduct.
Tegelijkertijd bewegen ook deze zorgverzekeraars zich in een concurrerende markt,
waarbij de additionele kosten van zorg worden verdisconteerd in de premie. Of de
zorgverzekeraar bereid is deze investering te doen, hangt af van de mate waarin hij
ervan verzekerd is dat de betreffende verzekerden, die voor een dergelijke
behandeling in aanmerking kunnen komen, zich ook op langere termijn blijven
verzekeren bij de betreffende zorgverzekeraar. Het verdient de aanbeveling dat als er
producten moeten worden ingekocht, waarbij een opslag voor innovatieve medisch-
specialistische zorg gerechtvaardigd is, dit bij kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen te doen. Immers deze ziekenhuizen hebben reeds de investeringen
gedaan en de infrastructuur hiervoor aangelegd. De introductie van DBC's zullen
verzekeraars de mogelijkheid bieden ziekenhuizen, gegeven de kwaliteit die ze
leveren, onderling te vergelijken. Daarmee is de DBC in zekere mate een
standaardisatie van de kwaliteit. De prijs-kwaliteitverhouding biedt zorgverzekeraars
inzicht in welk kwaliteitsmaximaliserend ziekenhuis in welke mate gestimuleerd zou
kunnen worden om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Kwaliteit wordt bij
deze ziekenhuizen dan veeleer vertaald in de kwaliteit van de medische zorgverlening,
waarbij tevens vernieuwing van behandelmethoden aan de orde is.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen daarentegen hebben de infrastructuur en
logistiek om een optimale hoeveelheid zorg te realiseren. Dat impliceert dat deze
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ziekenhuizen in staat zijn de gefinancierde capaciteit optimaal te benutten en zich
hierin te onderscheiden. Zorgverzekeraars zouden in hun inkoopbeleid bij deze
ziekenhuizen kunnen sturen op een samenstelling van producten die aan deze
kwaliteiten appelleren, zoals transmurale producten, producten die de ligduur
verkorten of een snelle behandeling van hun verzekerden realiseren, en dergelijke. De
prijs-kwaliteitverhouding heeft dan ook bij deze ziekenhuizen een andere betekenis
dan bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen

10.7 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord en conclusies getrokken.
Geconcludeerd is dat de marktstructuur nauwelijks effect heeft op het resultaat van
algemene ziekenhuizen. Daarentegen hebben gedragsvariabelen een veel groter effect
op het resultaat, waarbij het resultaat in het verleden het grootste effect had. Een goed
resultaat in het verleden had een goed resultaat in het heden tot het gevolg. Een hoge
waarde op gedragsvariabelen die de kwaliteit typeerden, hadden over het algemeen
een goed resultaat op het gebied van kwaliteit tot gevolg. Hetzelfde was het geval bij
de hoeveelheid bij gedragsvariabelen die de hoeveelheidsmaximalisatie typeerden.
Voorts zijn de beperkingen van dit onderzoek nader beschreven. Hierbij zijn de
beperkingen van het theoretische model aan de orde geweest, de generaliseerbaarheid
van de resultaten en de beperkingen ten aanzien van de dataverzameling en de
analyse.
Vervolgens zijn de bevindingen van dit onderzoek vertaald naar de implicaties voor
beleid. Daarbij is een onderverdeling gemaakt tussen het overheidsbeleid,
instellingsbeleid en zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar. De consequenties van
de toenemende concentratie van de markt van ziekenhuisdiensten en het effect van
gedrag op het resultaat van ziekenhuizen zijn in het perspectief van de gewenste
marktwerking geplaatst. In de markt van ziekenhuisdiensten zijn imperfecties
aanwezig die een efficient functioneren van de markt belemmeren. De liberalisering
van het prijsbeleid door de introductie van DBC's en de liberalisering van het
toetredingsbeleid zijn belangrijke beleidsinstrumenten voor toenemende

marktwerking in de markt van ziekenhuisdiensten. Geconstateerd is dat de
geconcentreerde marktstructuur vooralsnog een gegeven is. Ook wordt in de nabije
toekomst een verdere discrepantie tussen vraag en aanbod verwacht, waarbij de vraag
groter is dan het aanbod. DBC's bieden ziekenhuizen de mogelijkheid hun
toegevoegde waarde 'kwaliteitsmaximalisatie' of 'hoeveelheidsmaximalisatie' te
verdisconteren in de prijs. Voor zorgverzekeraars biedt het mogelijkheden de prijs-
kwaliteitsverhouding te beoordelen op basis van de vraag van hun verzekerden.
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SAMENVATTING

Inleiding

In deze studie is het effect van de marktstructuur en het gedrag van algemene
ziekenhuizen op het resultaat van algemene ziekenhuizen onderzocht. De analyses
zijn uitgevoerd op basis van gegevens verkregen door de Enqutte Personeelssterkte
Statistiek (EPS), Enquete Financiele Statistiek (EFS), Enqude Jaarrekening
Ziekenhuizen, Landelijke Medische Registratie (LMR), de Enquae artikel 18 WZV
(tot  1996)  en de Enqutte Bijzondere Medische Verrichtingen (EBMV) (vanaf 1997).
Deze enquttes worden door Prismant dan weI haar rechtsvoorgangers88 NZi en SIG
jaarlijks uitgevraagd bij de ziekenhuizen. Deze data zijn verzameld op het niveau van
het ziekenhuis en hebben betrekking op de marktstructuur, kenmerken van het
ziekenhuis en op gedrags- en resultaatsvariabelen. De analyse vond plaats met behulp
van t-toetsen, ANOVA, multiple regressie-analyses en survival analyses. In deze
slotbeschouwing wordt een samenvatting gegeven van de resultaten.

Resultaten

In de hoofdstukken 4,5,6,7, en 8 werd respectievelijk de ontwikkeling van de markt
en marktstructuur van ziekenhuisdiensten, de ontwikkeling van het resultaat en gedrag
van algemene ziekenhuizen, het effect van de marktstructuur en gedrag van
ziekenhuizen op het resultaat van ziekenhuizen onderzocht. De analyses in genoemde
hoofdstukken zijn gebaseerd op enerzijds het structuur-gedrag-resultaat-model
(hoofdstuk      1) en anderzijds de gedragsmodellen zoals      deze      in      de

gezondheidseconomische literatuur (hoofdstuk 2) zijn beschreven, te weten
kwaliteitsmaximalisatie, hoeveelheidsmaximalisatie en omzetmaximalisatie. Aan het
onderscheid van deze gedragsmodellen ligt de veronderstelling ten grondslag dat het
ziekenhuismanagement een keuze kan maken tussen de gewenste kwaliteit,
hoeveelheid en omzet overeenkomstig de doelstelling van het management. Daardoor
wordt tevens verondersteld dat er op basis van het gedrag en resultaat van
ziekenhuizen verschillende ziekenhuizen zijn te typeren. In hoofdstuk 9 is met behulp
van een survival analyse onderzoek gedaan naar de continuiteit van ziekenhuizen.

De markt van ziekenhuisdiensten: grote ziekenhuizen weten zich te handhaven
Uit de analyse van de ontwikkeling van de markt van ziekenhuisdiensten blijkt dat het
aantal ziekenhuizen in Nederland vanaf 1978 drastisch is afgenomen. Alleen grote
ziekenhuizen hebben zich weten te handhaven. Centrumziekenhuizen,
basisziekenhuizen en categorale ziekenhuizen zijn in aantal sterk afgenomen. Met de
daling van het aantal ziekenhuizen is ook het aantal erkende bedden afgenomen.
Alleen grote ziekenhuizen hebben hun capaciteit in termen van erkende bedden weten
te handhaven.
Indien naar de productie van ziekenhuizen wordt gekeken, kan ook hier worden
geconstateerd dat grote ziekenhuizen en met name topziekenhuizen het aantal
verpleegdagen en opnames hebben weten te handhaven. De reductie van het aantal

88 Daar waar gesproken wordt van Prismant worden tevens de rechtsvoorgangers bedoeld.
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verpleegdagen bij grote ziekenhuizen kan met name worden toegeschreven aan de
reductie van de verpleegduur. Echter door de toename van het aantal opnames wisten
grote ziekenhuizen het verlies aan verpleegdagen (nagenoeg) te compenseren. Bij de
kleine ziekenhuizen daarentegen is met name de reductie van het aantal opnames
verantwoordelijk voor de daling van het aantal verpleegdagen, waardoor per saldo een
negatieve ontwikkeling van het aantal verpleegdagen bij deze ziekenhuizen is te
constateren.
De beddenbezettingsgraad, hetgeen een indicator is voor de benutting van de klinische
capaciteit, nam eveneens af. De toename van het aantal erkende bedden bij grote
ziekenhuizen heeft dus niet geleid tot een verbetering van de beddenbezetting.
Integendeel, juist bij deze ziekenhuizen heeft de toename van het aantal erkende
bedden bijgedragen tot een verslechtering van de beddenbezetting. Bij kleine
ziekenhuizen heeft de reductie van het aantal erkende bedden wel bijgedragen aan een
betere beddenbezetting, maar dit effect wordt tenietgedaan door de relatief sterke
afname van het aantal verpleegdagen. De productie van dagverplegingsdagen is bij
alle ziekenhuizen progressief, waaruit geconcludeerd kan worden dat het hier om een
groeimarkt gaat.

De marktstructuur van ziekenhuisdiensten: meer concentratie, minder
concurrentie
De marktstructuur van ziekenhuisdiensten is in de laatste decennia sterk veranderd.
Uit de ontwikkeling van de productie van ziekenhuizen valt af te leiden dat het totale
marktaandeel, op basis van verpleegdagen, van de grote ziekenhuizen is toegenomen,
terwijl dat van centrum-, basis- en categorale ziekenhuizen is afgenomen. Deze
ontwikkeling is ook te constateren bij het marktaandeel op basis van
dagverplegingsdagen, maar de categorale ziekenhuizen kennen eveneens een
aanzienlijke groei. Door de bovenstaande ontwikkeling ontstond een steeds meer
geconcentreerde marktstructuur van ziekenhuisdiensten. De concentratie op basis van

verpleegdagen maakt echter een andere ontwikkeling door dan de concentratie op
basis van dagverplegingdagen. De concentratie op basis van verpleegdagen neemt
gestaag toe. Het aantal ziekenhuizen dat behandelingen in dagverpleging deed, was in
het begin van de tachtiger jaren beperkt. Er was sprake van een opkomende markt. De
concentratie was dientengevolge hoog. In de jaren daaropvolgend nam het aantal
ziekenhuizen dat behandelingen in dagverpleging deed toe. Het gevolg was dat de
concentratie op basis van dagverplegingsdagen aanvankelijk hoog was, vervolgens
afnam en later nagenoeg de ontwikkeling van die van verpleegdagen volgde. Aan de
toenemende concentratie lagen fusies en uittredingen van met name relatief kleine
ziekenhuizen ten grondslag. Gedurende de periode 1978 tot en met 2002 zijn 36
ziekenhuizen uitgetreden en hebben 86 fusies plaatsgehad. Door fusies ontstonden
grote ziekenhuizen. De toenemende concentratie impliceert ook een lagere
onzekerheid voor ziekenhuizen om afnemers te behouden (patienten). De dynamiek in
de markt, gemeten door de fluiditeitsindex, wordt met name veroorzaakt door fusies

en uittredingen en slechts in beperkte mate door concurrentie.
Het overheidsbeleid, marktstrategische motieven en de medisch-technologische
ontwikkelingen zijn leidend geweest voor de fusies en uittredingen. Deze
ontwikkelingen hebben effect op de klinische zorg. Dientengevolge bepalen de
ontwikkelingen in de klinische zorg, waaraan verpleegdagen verbonden zijn, veel
meer de ontwikkeling in de marktstructuur dan dagverplegingsdagen. Bij
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fundamentele marktstrategische beslissingen van ziekenhuizen spelen

dagverplegingsdagen een ondergeschikte rol.

Ontwikkeling van resultaat en gedrag: verschil tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen
In dit onderzoek zijn ziekenhuizen ingedeeld naar respectievelijk kwaliteits- en
hoeveelheids- en omzetmaximaliserende ziekenhuizen. Kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen zijn getypeerd als ziekenhuizen met een hoger dan gemiddeld
kwaliteitsniveau en tevens met een lager dan gemiddeld hoeveelheidsniveau. Op
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen is de omgekeerde situatie van toepassing.
Op basis van het resultaat is vastgesteld dat kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen
zich niet onderscheiden van omzetmaximaliserende ziekenhuizen.

Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zijn dus tevens omzetmaximaliserende
ziekenhuizen. Getoetst is of kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen verschillen van
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen op de resultaatgebieden (de groei van de)
omzet, (de groei van de) kwaliteit, (de groei van de) hoeveelheid op basis van
bezetting en hoeveelheid op basis van het marktaandeel. Kwaliteitsmaximaliserende
ziekenhuizen hebben een significant hoger kwaliteits- en omzetniveau dan
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Hoeveelheidsmaximaliserende
ziekenhuizen hebben daarentegen een hoger bezettingsniveau. Daarnaast is getoetst of
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen ook verschillen in het gedrag ten opzichte
van hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Het verschil in de volgende
gedragsvariabelen is getoetst: medisch-specialistendichtheid, handen aan het bed,
bezettingspercentage, het aantal dagbehandelingen ten opzichte van het aantal
opnames, groei van de klinische adherentie, efficiency en de investeringsruimte in jaar
t- 1. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen bleken een significant hogere medisch-
specialistendichtheid te hebben en relatief meer handen aan het bed.
Hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen hebben een relatief hogere
bezettingspercentage. Voor de overige variabelen was geen significant verschil te
constateren.
Dezelfde exercitie is gedaan om het verschil tussen top-, centrum- en
basisziekenhuizen te toetsen. Deze ziekenhuizen verschillen significant in de mate van
omzet- en kwaliteitsmaximalisatie. Topziekenhuizen hebben een significant hogere
omzet en kwaliteitsniveau. Basisziekenhuizen hebben een relatief laag omzet- en
kwaliteitsniveau. Topziekenhuizen hebben tevens significant meer handen aan het
bed, terwijl basisziekenhuizen relatief weinig handen aan het bed hebben.
Centrumziekenhuizen hebben een significant hogere groei van de adherentie. Daar
waar de verschillen tussen de respectieve ziekenhuizen niet significant waren, is ook
gekeken naar de ontwikkeling en het niveau van de resultaats- en gedragsvariabelen
van deze ziekenhuizen. Vervolgens is dit vergeleken met respectieve ontwikkeling en
het niveau van kwaliteits- en hoeveelheids-maximaliserende ziekenhuizen. Op basis
van deze bevindingen is geconcludeerd dat topziekenhuizen te typeren zijn als
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen en centrumziekenhuizen als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Basisziekenhuizen zijn niet eenduidig te
typeren, omdat ze zowel kenmerken hebben van kwaliteitsmaximaliserende als
hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen, maar bij een aantal gedragsvariabelen
ook een tegengestelde ontwikkeling doormaken ten opzichte van kwaliteits- en
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hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Basisziekenhuizen zijn om die reden

getypeerd als hybride ziekenhuizen.

Effect van structuur en gedrag op resultaat: resultaat in het verleden is een
garantie voor de toekomst.
Het resultaat van ziekenhuizen is gedefinieerd als (groei van de) kwaliteit, (groei van
de) hoeveelheid en als (groei van de) omzet per patienteneenheid89. In tabel S.1 zijn
de variabelen weergegeven die in de respectieve modellen zijn opgenomen. Een
positief of negatief teken duidt op een significant positieve, respectievelijk negatieve
relatie tussen de onafhankegke en afhankelijke relatie.

Tabel   S. I:    Samenvatting   resultaten   regressie-analyse   op   basis   van   significante
relaties (pSO,01) tussen onafhankeliike en onafhankelijke variabelen.

Afhankelijke variabelen

2  2 Eliw 9  :9  9
5 4 3/  R   &  st  i
I                0              N  I                                 <              0   <              <

=   I  ar ,  Er:  1
a.    . a. :  K:  :

&8       i2:s i i-

Onathanke/like variabelen

Marktstructuur
Marktaandeel n.s n.s n.s n.s n.s n.s

FluTditeit n.s n.s + n.s n.s n.s n.s

Ziekenhuiskenmerken
Grootte n.s n.s ns n.s n.s n.s n.s

Fusieziekenhuis +         n.s

Fusie in jaar t-1 n.s

Gedrag
Medisch-specialistendichtheid + n.s n.s + n.s n s               +

Handen aan bed +               n s - +               n.s - n.s

Bezettingspercentage +               n.s               -

Aantal dagbehandelingen t.o.v. opnames n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Relatief aantal medische verrichtingen n.s n.s n.s n.s n.s

Groei klinische adherentie +                +                                                       +

RAK jaar t-1 ns n.s ns n.s n.s n.s

Resultaten in het verleden
Kwaliteit jaar t-1                                                            +

Hoeveelheid jaar t-1                                                                      +

Omzet jaar t-1                                                                                                                 +

89 Het aantal patienteneenheden wordt verkregen door de gewogen optelling van het aantal opnames,
verpleegdagen, eerste polikliniekbezoeken en dagverplegingsdagen.
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Marktstructuurvariabelen en de ziekenhuiskenmerken hebben over het algemeen geen
significant effect op de resultaten van ziekenhuizen. Uitzondering hierop is het
significante positieve effect van de fluiditeit op de groei van het marktaandeel. Vier
van de zeven gedragsvariabelen hebben een significant effect op het resultaat, te
weten de medisch-specialistendichtheid, handen aan het bed, het

beddenbezettingspercentage en de groei van de klinische adherentie. De medisch-
specialistendichtheid heeft een significant positief effect op de kwaliteit, de omzet en
op de groei van de omzet. Het relatieve aantal handen aan het bed heeft een positief
effect op de kwaliteit en de omzet, maar een negatief effect op de hoeveelheid op
basis van de groei van het marktaandeel en de groei van de hoeveelheid. De
beddenbezetting heeft een positief significant effect op de hoeveelheid op basis van de
groei van het marktaandeel en een significant negatief effect op de groei van de
kwaliteit en de groei van de omzet. De groei van de klinische adherentie heeft een
positief significant effect op de (groei van de) hoeveelheid. De richting van de
resultaten was overeenkomstig de verwachtingw. Tot slot kan worden geconstateerd
worden dat de resultaten uit het verleden een significant positief effect hebben op de
resultaten in het heden. Deze onafhankelijke variabele verklaart het grootste
percentage van de variantie. Met andere woorden: het resultaat in het verleden is de
meest belangrijke variabele die het resultaat voorspelt. Een verklaring voor dit gedrag
kan de cultuur in bedrijfstak zijn die een belangrijke rol kan spelen bij de resistentie
van gedrag.

Continurteit: fusie als remedie voor overleven?
De continuYteit van ziekenhuizen is met behulp van de survival analyse onderzocht.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen alle ziekenhuizen, inclusief academische en
categorale ziekenhuizen, en algemene ziekenhuizen. Het verschil in overlevingsduur
bij ziekenhuizen die een fusie hadden ondergaan ten opzichte van de ziekenhuizen die
niet gefuseerd zijn, was significant. Hetzelfde geldt voor het verschil in
overlevingsduur naar de aard van het ziekenhuis. Met name categorale en
basisziekenhuizen hebben een kortere levensduur. De regio waar het ziekenhuis was
gevestigd, had geen significant effect op het verschil in levensduur.
Fusie had echter geen significant effect op de overlevingsduur van ziekenhuizen
indien voor grootte, aard en randstad wordt gecorrigeerd. De grootte van het
ziekenhuis voorspelt significant de overlevingsduur van alle ziekenhuizen. Echter
voor algemene ziekenhuizen gaat deze conclusie niet op. Voor algemene ziekenhuizen
was geen van de ziekenhuiskenmerken afzonderlijk een significant voorspellende
variabele, maar gezamenlijk hadden deze variabelen een significant effect op de
overlevingsduur.
Het verschil in de conclusies tussen alle ziekenhuizen" en alle algemene ziekenhuizen
is te verklaren door het feit dat bij alle ziekenhuizen categorale en academische
ziekenhuizen in de analyse zijn betrokken. Gebleken is dat met name onder categorale
ziekenhuizen, die tevens in omvang beperkt zijn, uittredingen hebben plaatsgevonden.
Daarnaast kan worden geconstateerd dat academische ziekenhuizen grote
ziekenhuizen zijn en dat deze ziekenhuizen in de onderzoeksperiode niet zijn
uitgetreden. Doordat deze twee categorieen ziekenhuizen niet zijn opgenomen bij

90 Zie hoofdstuk 3 'Data- en modelspecificatie'.
9i

Academische, algemene en categorale ziekenhuizen.
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algemene ziekenhuizen is de grootte niet significant voorspellend. De significant
voorspellende waarde van de omvang van het ziekenhuis is toe te schrijven aan
academische en met name categorale ziekenhuizen.

Beleidsimplicaties: concentratie blijft gegeven
Ten aanzien van de beleidsimplicaties kan een onderverdeling worden gemaakt tussen
het overheidsbeleid, instellingsbeleid en zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars. De
consequenties van de toenemende concentratie van de markt van ziekenhuisdiensten
en het effect van gedrag op het resultaat van ziekenhuizen zijn in het perspectief van
de gewenste marktwerking geplaatst. In de markt van ziekenhuisdiensten zijn
imperfecties aanwezig die een efficient functioneren van de markt belemmeren. De
liberalisering van het prijsbeleid door de introductie van DBC's en de liberalisering
van het toetredingsbeleid zijn belangrijke beleidsinstrumenten voor toenemende
marktwerking in de markt van ziekenhuisdiensten.
Geconstateerd is dat de geconcentreerde marktstructuur en de toetredingsbarritres
vooralsnog een gegeven zijn met alle potentiele gevolgen van dien voor de
prijsontwikkeling van DBC's. De op te richten Zorgautoriteit zal de
prijsontwikkeling, gegeven deze imperfecties, nauwlettend moeten volgen. Gegeven
de marktomstandigheden en het feit dat het gedrag van ziekenhuizen bepalend is voor
het resultaat, is het prikkelen van het gedrag gericht op het gewenste resultaat van
belang. De ontwikkeling van DBC's speelt hierbij een belangrijke rol. Via deze
prijsliberalisatie kan de overheid het gedrag van ziekenhuizen beYnvloeden.
Ziekenhuizen kunnen, gegeven deze ontwikkeling, de toegevoegde waarde in de
prijzen van de DBC's verdisconteren. Daarbij is geconstateerd dat de
kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen een andere waarde aan het product zullen
toevoegen dan hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen. Voor zorgverzekeraars
biedt het mogelijkheden de prijs-kwaliteitsverhouding van DBC's te beoordelen en op
basis van de vraag van hun verzekerden de juiste zorgproducten in te kopen.
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SUMMARY

Introduction

This study investigated the effect of the market structure  and the behaviour of general
hospitals on the results of general hospitals. The analyses were performed on the basis
of data obtained through the Personnel Survey (Enqu2te Personeelssterkte Statistiek,
EPS), the Financial Survey (Enqu6te Financiale Statistiek, EFS), the Annual Survey
of Hospitals EnquEte (Enqu6te Jaarrekening Hospitals), National Medical Records
(Landeljke Medische Registratie.  LMR)  and the Article 18 WZV92 Survey (Enquete
artikel 18 WZV, until 1996) and Special Medical Procedures Survey (Enqu2te
Bijzondere Medische Verrichtingen, EBMV,  as  from   1997).  These  hospital  surveys
are conducted on a yearly basis by Prismant or its legal predecessors Nzi and SIG
(further: Prismant). The data are collected at hospital level and are related to market
structure, hospital characteristics, behaviour variables and to result variables. Analysis
was conducted by means of t-tests, ANOVA, multiple regression analyses and
survival analyses. This final document will provide a summary of the results.

Results

Chapters 4,5,6,7, and 8 investigated the development of the market and market
structure of hospital services, the development of behaviour and results of general
hospitals, the effect of the market structure and behaviour of hospitals on the results of
hospitals, respectively. The analyses in these chapters are based on the structure-
behaviour-result model described in Chapter 1 on the one hand and the behaviour
models as described in the health-economic literature (quality-maximizing, quantity-
maximizing and turnover-maximizing) as described in Chapter 2 on the other hand.
The distinction between these behaviour models is based on the assumption that
hospital management can choose the desired quality, quantity and turnover according
to their objectives. It is therefore also assumed that there are different types of
hospitals according to their behaviour and results. Chapter 9 describes research into
the continuity ofhospitals by means of a survival analysis survey.

Hospital service market: large hospitals have survived
Analysis of the market development in hospital services shows that the number of
hospitals  in the Netherlands has drastically decreased since   1978.  Only the larger
hospitals have survived. Centre hospitals, basic hospitals and specialist hospitals have
decreased in number. This decrease also means that the number of authorized beds
has diminished. Only the larger hospitals have been able to maintain their capacity in
terms of authorized beds.
Looking at the production of hospitals, it can be concluded that larger hospitals, and
in particular the top hospitals, have been  able to maintain the number of inpatient days
and hospital admissions. The reduction of the number of inpatient days in larger
hospitals is mainly due to reduction of the duration of stay. However, an increased
number of hospital admissions enabled large hospitals to compensate for the loss of

92 WZN = Wet ZiekenhuisVoorzieningen, Hospital Facilities Act.
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inpatient days, roughly. In contrast, the reduction of the number of hospital
admissions with small hospitals caused a decrease in the number of inpatient days,
which had a negative impact on the number of inpatient days.
The bed occupancy - an indicator of the use of clinical capacity - also decreased. In
other words, the increase in the number of authorized beds at large hospitals has not
led to a higher degree of bed occupancy. On the contrary, the increase in authorized
beds has led to a deterioration of the bed occupancy at large hospitals. At small
hospitals, the decrease in authorized beds has indeed led to a higher degree of bed
occupancy, but this effect is cancelled out by the relatively sharp decrease of the
number of inpatient days. Day-treatment days are increasing at all hospitals, which
leads to the conclusion that this is a growing market.

The market structure of hospital services: more concentration, less
competition
The market structure of hospital services has changed a great deal in the last decades.
The development in hospital production leads to the conclusion that the entire market
share (based on inpatient days) of large hospitals has increased while that of centre,
basic, and specialist hospitals has decreased. This development can also be found in
the market share on the basis of day-treatment days, but the specialist hospitals have
also undergone a considerable growth. The above development has made the market
structure for hospital services more and more concentrated. However, the
concentration on the basis of inpatient days has had a different development than the
concentration on the basis of day-treatment days. The concentration on the basis of
inpatient days is steadily increasing. At the beginning of the eighties, the number of
hospitals with day care treatments was limited. This was an upcoming and therefore
highly concentrated market. In the following years, the number of hospitals doing day
care treatments increased. Therefore, the concentration on the basis of day-treatment
days was initially high, then decreased, and later more or less followed the
development of inpatient days. The concentration increased because of mergers and
exits of mainly relatively small hospitals. During the period   of   1978   up   to   and
including 2002,36 hospitals moved out of the market and there were 86 mergers. The
mergers resulted in larger hospitals. The increasing concentration also implies a
higher degree of certainty of keeping your patients. The dynamics in the market,
measured by the fluidity index, is mainly being caused by mergers and exits and only
by competition to a limited degree. Governmental policy, strategical motives and
technical developments have played leading roles in the mergers and exits. These
developments have an impact on clinical care. As a result, the developments in
clinical care (related to inpatient days) have a greater impact on market structure
developments than day-treatment days. Day-treatment days play a subordinate role in
fundamental strategical decisions ofhospitals.

Development of result and behaviour: the difference between top, centre, and
basic hospitals
This investigation divides hospitals up into qualit -maximizing, quantity-maximizing,
and turnover-maximizing, per weighted patientg . Quality-maximizing hospitals are

93 The value for weighted patient population is obtained through the weighed sum of the number of
admissions, inpatient days, first visits to outpatient centres and day-treatment days.
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hospitals with a quality level higher than average and a quantity level lower than
average. For quantity-maximizing hospitals, the reverse situation applies. On the basis
of the result, it was established that quality-maximizing hospitals are comparable to
turnover-maximizing hospitals. In other words, quality-maximizing hospitals are also
turnover-maximizing hospitals. It was tested whether quality-maximizing hospitals
differ from quantity-maximizing hospitals in the areas of the turnover (increase), the
quality (increase), the quantity (increase) on the basis of occupancy and the quantity
(increase) on the basis of the market share. Quality-maximizing hospitals have
significantly higher quality and turnover levels than quantity-maximizing hospitals.
Quantity-maximizing hospitals, on the other hand, have a high occupancy degree. In
addition, it was tested whether quality-maximizing hospitals also differ from quantity-
maximizing hospitals in their behaviour. The difference in the following behaviour
variables were tested: specialist density, nursing staff per weighted patient,
occupancy, number of day care treatments in relation to the number of hospital
admissions, increase in clinical adherence, efficiency, and room for investment in the
year   t-1. Quality-maximizing hospitals appeared    to    have a significantly higher
specialist density and more nursing staff per weighted patient. Quantity-maximizing
hospitals have a relatively higher occupancy. There were no significant differences
with regard to the other variables.
The same tests were run to analyse the difference between the top, centre, and basic
hospitals, which differ significantly in their degree of turnover- and quality-
maximizing. Top hospitals have significantly higher turnover and quality levels. Basic
hospitals have relatively low turnover and quality levels. Top hospitals also have
significantly more nursing staff per weighted patient, while basic hospitals have
relatively few nursing staff per weighted patient. Centre hospitals have a significantly
higher clinical adherence' increase. In cases where the differences between the
respective hospitals were not significant, the development and level of result and
behaviour variables was also looked into. Subsequently, the respective development
and the levels of quality- and quantity-maximizing were compared. On the basis of
the findings, it was concluded that top hospitals can be classified as quality-
maximizing hospitals, and centre hospitals as quantity-maximizing hospitals. Basic
hospitals cannot be classified into a single category, because they have characteristics
of both quality-maximizing and quantity-maximizing hospitals, and go through
opposite developments for a number of behaviour variables compared to quality- and
quantity-maximizing hospitals. Therefore, basic hospitals have been classified as
hybrid hospitals.

The effect of structure and behaviour on results: past results are an indication
of future performance
Hospitals' results are defined as the quality (increase), the quantity (increase) and as
turnover (increase). Table S. 1 represents the variables taken up in the respective
models. A positive or negative symbol indicates a positive or negative significant
relationship between the independent and dependent relation.

94 The clinical adherence is based on the inhabitants of the clinical catchment area of the hospital.

206



Table   S.    1:    Summary   of   the   results    of   the   regression    analysis   on    the    basis    of

significant relationships  (p S 0.01)  between  dependent and independent variables.

Dependent variables

   f  29  2  9  9  21 1 3 1 1"2 1 1
2:  .  8   5  -
'i i i ig

Independent variables

Market structure
MaRet share n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Fluidity n.s n.s + n.s n.s ns n.s

Hospital characteristics
Size n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Merger hospital +        n.s

Merger in year t-1 n.s

Behaviour
Medical specialist density + n.s n.s + n.s n.s        +

Nursing staff per weigthed patient +              n.s - +              n.s - n.s

Occupancy +              n.s              -

Number of day treatments in relation to admissions n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

Relative number of medical procedures n.s n.s n.s n.s n.s

Increase in clinical adherence +               +                                                  +

General cost interest (RAK) year t-1 n.s n.s n.s - n.s n.s n.s

Past results
Quality year t-1 +

Quantity year t-1                                                                                  +
Turnover year t-1                                                                                                                +

In general, market structure variables and hospital characteristics have no significant
effect on hospitals' results, with the exception  of the positive significant effect  of the
fluidity on the increase of the market share. Four of the seven behavioural variables
have a significant effect on the result: the specialist density, the nursing staff per
weighted patient, the bed occupancy and the increase in clinical adherence. The
specialist density has a positive significant effect on the quality, the turnover, and the
turnover increase. The relative number of nursing staff per weighted patient has a
positive effect on the quality and the turnover, but it has a negative effect on the
quantity on the basis of the increase in market share and the increase in quantity.  The
bed occupancy has a positive significant effect on the quantity on the basis of the
increase in market share and a negative significant effect on the increase in quality
and the turnover increase. The increase in clinical adherence has a positive significant
effect on the quantity (increase). The direction of the results is according to the
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expectations'S. Last but not least, it can be concluded that the results from the past
have a positive significant effect on the results of the present. This independent
variable explains the largest percentage of the variance. In other words: the past result
is the most important variable predicting the present result. An explanation for this
behaviour can be the corporate culture in this particular industrial sector, which can
play an important role in behavioural resistance.

Continuity: remedial merger to survive?
By means of the survival analysis the continuity of hospitals was investigated,
distinguishing between all hospitals, including academic and specialist hospitals, and
general hospitals. The difference in survival between hospitals that had undergone a
merger and hospitals that had not was significant. The same goes for the difference in
survival according to the nature of the hospital, as mainly specialist and basic
hospitals have a shorter survival. The hospital's district does not have a significant
effect on variations in survival.
However, merger does not have a significant effect on the survival of hospitals if the
size, nature, and conurbation were compensated for. The size of the hospital
significantly predicts the survival of all hospitals. However, this conclusion does not
apply to general hospitals, as none of the individual hospital characteristics is a
significant predicting variable, but together, these variables had a significant effect on
the survival.
The difference in the conclusions for all hospitals'6 and general hospitals can be
explained by the fact that for all hospitals, the specialist and academic hospitals are
included in the analysis. It was shown that market exits have mainly taken place
among specialist hospitals, which also have a limited size. In addition, it can be
concluded that academic hospitals are large hospitals and that these hospitals did not
move out of the market during the research period. Because these two hospital
categories are not taken up in general hospitals, their size is not significantly
predicting. The significantly predictive value of the size of the hospital can be
attributed to academic and, more particularly, specialist hospitals.

Policy implications: concentration remains intact
With regard to the policy implications, a distinction can be made between
governmental policy, institutional policy and the care purchase policy of health
insurers. The consequences of the market's increased concentration and the effect of
behaviour on the results of hospitals were placed in the perspective of the desired
market forces. The market of hospital services has imperfections that inhibit an
efficient functioning of the market. The liberalisation of the pricing policy through the
introduction of DBC97 and the liberalisation of the entry policy are important policy
instruments for increased market forces in the market for hospital services.
It was found that the concentrated market structure and the entry barrier have potential
consequences for DBC price development. The Care Authority to be established, will
have to closely watch the price development, given these imperfections. Given the
market conditions and the fact that hospital behaviour determines the result, it is

95

See Chapter 3 'Data- and modelspecificatie'.
96

Academic, general and specialist hospitals.
97 DBC=Diagnose Behandel Combinatie, Diagnosis Treatment Combination.
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important to stimulate behaviour leading to the desired result. DBC development
plays an important role in this. Through this price liberalisation, the government can
influence hospital behaviour. Given this development, hospitals can use the added
value in the DBC prices. It was found that quality-maximizing hospitals will add a
different value to the product than quantity-maximizing hospitals. Care insurers will
be able to assess the DBC price/quality ratio and purchase the right care products on
the basis ofthe demands of their policyholders.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

A                 Groei van de klinische adherentie
Ak Antagonistisch aan kwaliteit

B               Bezettingspercentage
Cx Concentratie-index gebaseerd op de x grootste ziekenhuizen
CTG College Tarieven Gezondheidszorg (voormalig COTG)
D Doelgroep uitgedrukt in het aantal dagverplegingsdagen ten opzichte

van opnames
DBC Diagnose Behandel Combinaties

Df Degrees of freedom (vrijheidsgraden)

DRG Diagnosis-Related Group
EJZ Enqudte Jaarcijfers Ziekenhuizen

EPS Enqudte Personeelssterkte Statistiek

EFS Enqutte Financiele Statistiek

EBMV Enqudte Bijzondere Medische Verrichtingen
e Efficiency uitgedrukt in het aantal verrichtingen per patienteneenheid
E               Entropie-coefficient
EB Erkende bedden

Er Relatieve Entropie-coefficient
F                     Flurditeitsindex
FB Functionele Budgettering
FTE Full-time equivalenten
Fu                   Fusie
Fut- i Fusie in het jaar voorafgaand aan het jaar van meting
G                   Grootte van het ziekenhuis uitgedrukt in erkende bedden
Gk Groei van de kwaliteit

Gh Groei van de hoeveelheid

Go Groei van de omzet
H Hoeveelheid uitgedrukt in het bezettingspercentage
Ha Hoeveelheid uitgedrukt in de groei van het marktaandeel

HHI Herfindahl-Hirschman-index

Ht-1 Hoeveelheid in het jaar voorafgaand aan het jaar van meting
I Innovatie uitgedrukt in medisch specialisten dichtheid
K Kwaliteit (kosten per patienteneenheid)
Kh Kwaliteit uitgedrukt in het aantal zorggebonden FTE per

patienteneenheid
Kt.i Kwaliteit in het jaar voorafgaand aan het jaar van meting
LMR Landelijke Medische Registratie
M-10 Dagverplegingsdagen zoals deze door het CTG wordt gecodeerd
MDW Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Mi                Marktaandeel
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NZi Nationaal Ziekenhuisinstituut
n.s. Niet significant

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

0 Omzet uitgedrukt in het WTG-budget per patienteneenheid
Ot-1 Omzet in het jaar voorafgaand aan het jaar van meting
Op             Opnames
OP t-1                      Opnames in het jaar voorafgaand aan de meting
RAK Reserve Aanvaardbare Kosten

Rt.1 Reserve aanvaardbare kosten in het jaar voorafgaand aan het jaar van
meting

RvZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
S                     Instabiliteitsindex
SGR-model Structuur-gedrag-resultaat-model
SIG Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg
T               Toetredingsgetal
Tgr Toetredingsgraad

U               Uittredingsgetal
Ugr Uittredingsgraad
V             Verpleegduur
Vpd Verpleegdagen
VWS Minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WBMV Wet Bijzondere Medische Verrichtingen
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

WZV Wet Ziekenhuisvoorzieningen

WZV-regio Gezondheidsregio op basis van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen
ZBC Zelfstandig behandelcentrum
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8  4.1:    Procentuele      ontwikkeling      aantal      ziekenhuizen      naar      de      aard      van      het
ziekenhuis per gezondheidsregio  1978 tot  en  met 2002

Gezondheidsregio Alle zlekenhuizen Aca. ziekenhulzen Alg. zlekenhuizen Cat. ziekenhuizen

Groningen -38% 0% -20% -100%

Friesland -33% -38% 0%
Drenthe -20% -20%
Zwolle -56% -57% -50%
Twente -67% -75% 0%
Stedendriehoek -57% -67% 0%
Amhem -56% -57% -50%

Nijmegen -44% 0% -50% -50%

utrechr -52% 0% -50% -67%

Flevoland 100% 100%

Het Gooi* 43% -50% -33%

Alkmaar* 40% -40%

Kennemetand* -50% -63% 0%
Amsterdam* -58% -33% -53% -75%
Leiden* -33% 0% -33% -50%

's-Gravenhage' -54% -38% -80%
Delfr -67% 47%
Gouda* -50% -50%

Rijnmond* -42% 0% -38% -60%

Dordrecht* -67% -67%
Zeeland -56% -63% 0%
Breda -44% -63% 100%

Tilburg -25% -33% 0%

's-Hertogenbosch 43% -57%
Eindhoven -14% -33% 100%

Noord-Limburg 43% -50% 0%

Zuid-Limburg " 47% 47%
1) In Zuid Limburg was  in  1978 geen academisch ziekenhuis aanwezig,  maar in  2002 weI. De groei is derhalve  niet

te meten
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B 4.2:  Procentuele  or'Itwikkeling  aantal  erkende  bedden  naar  de  aard  van  het
ziekenhuis per gezondheidsregio 1978 tot en met 2002

Gezondheidsregio Alle ziekenhuizen Aca. ziekenhuizen Alg. ziekenhuizen Cat ziekenhuizen

Groningen -4% 17% 1% -100%

Fdesland -14% -12% -37%

Drenthe -10% -10%

Zwolle -11% -7% 42%
Twente -22% -23% 0%

Stedendriehoek -22% -23% 80%

Arnhem -25% -23% -55%

Nijmegen -11% -1% -17% -16%

Utrecht* -35% -5% -36% -72%

Flevoland 324% 324%

Het Gooi' 45% -42% -56%

Alkmaar* -5% -5%

Kennemetand' -29% -35% -8%

Amsterdam* -31% -19% -33% -57%

Lelden' -16% -10% -15% -69%

's-Gravenhage* -35% -25% -87%

Delft* -9% -9%

Gouda* -12% -12%

Rijnmond' -17% 58% -23% -66%

Dordrecht* -24% -24%

Zeeland -28% -25% -73%

Breda -14% -10% -53%

Tilburg
-11%

-14% -12% -50%

's-Hertogenbosch -9%

Eindhoven -11% -11% -16%

Noord-Limburg -32% -29% -66%

Zuid-Limburg -26%                             1, -42% -100%
11   In Zuid Limburg was  in  1978 geen academisch ziekenhuis aanwezig,  maar in  2002 weI. De groei is derhalve niet te

meten
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8 4.3:  Procentuele  ontwikkeling   aantal   verpleegdagen   naar  de   aard   van   het
ziekenhuis  per gezondheidsregio  1978 tot  2002

Gezondheldsregio Alle ziekenhuizen Aca. ziekenhulzen Alg. zlekenhulzen Cat zlekenhulzen

Groningen -33% 4% -37% -100%
Fnesland -36% -36% -36%
Drenthe -38% -38%

Zwolle -25% -27%

Twente -45% -47% -8%

Stedendriehoek -50% -52% 103%

Amhem -48% 48% -51 %

N4megen -35% -31% -36% -44%

Utrecht* -48% -16% -54% -61%

Flevoland 168% 168%

Het Gooi' -67% -66% -72%
Alkmaar -36% -36%

Kennemerland* -46% -55% -16%

Amsterdam* -51% -33% -56% -62%

Leiden* -41% -45% -36% -58%

's-Gravenhage* -59% -54% -84%

Dem' -56% -56%

Gouda* 46% 46%

Rijnmond* -36% 10% -39% -80%

Dordrecht* -56% -56%

Zeeland -48% 47% -72%

Breda -39% -36% -57%

Tilburg -37% -36% -51%

's-Hertogenbosch -45% -46%

Eindhoven -44% 43% -58%

Noord-Limburg -50% -51% -2%

Zuid-Limburg -44%                          1, 40% -68%

u   In Zuid Limburg was in  1978 gen academisch ziekenhuis aanwezig,  maar in 2002 wei. De groei is derhalve niet te
meten
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8 4.4:  Procentuele  ontwikkeling  aantal  opnames  naar de  aard  van  het ziekenhuis
per gezondheidsregio 1978 tot 2002

Gezondheldsreglo Alle ziekenhuizen Aca. ziekenhuizen Alg. zlekenhulzen Cat ziekenhuizen

Groningen 6% 26% 2% -100%

Friesland 6% 6% 674%

Drenthe 11% 11%

Zwolle 32% 32%

Twente -5% -6% 181%

Stedendriehoek -13% -13% 13%

Arnhem -8% -9% 399%

Nijmegen 14% 5% 13% 82%

Utrecht' -7% 50% -13% -85%

Flevoland 353% 353%

Het Gooi -23% -24% -3%

Alkmaar* 6% 6%

Kennemedand' -27% -28% 82%

Amsterdam* -11% 6% -13% -50%

Leiden* -5% -9% -1% -60%

's-Gravenhage' -22% -9% -98%

Delft* -22% -22%

Gouda* -25% -25%

Rijnmond' 7% 69% 9% -90%

Dordreche -13% -13%

Zeeland -8% -8% 1643%

Breda -2% -2% -8%

Tilburg 4% 3% 1118%

's-Hertogenbosch -12% -12%

Eindhoven 0% -2% 1185%

Noord-Limburg -22% -22% 83%

Zuid-Limburg -13%                          1) -38% -89%

11   In Zuid Limburg was in  1978 geen academisch ziekenhuis aanwezig.  maar in 2002 wei. De groei is derhalve niet te
meten
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8 4.5:  Procentuele ontwikkeling aantal dagverplegingsdagen naar de aard van het
ziekenhuis  per gezondheidsregio  1983  tot  2002

Gezondheidsregio Alle zlekenhuizen Aca. zlekenhuizen Alg. ziekenhulzen Cat zlekenhuizen2)                                                                             3)

Groningen 288% 1080% 233%
Fnesland 241% 241%
Drenthe 942% 942%

Zwolle 502% 502%

Twente 1316% 1316%

Stedendnehoek 630% 630%

Amhem 463% 463%

Niimegen 89756% 42146%
Utrecht* 1046% 859% -100%
Flevoland 2328% 2328%

Het Gooi* 11736% 11736%
Alkmaar* 592% 592%

Kennemerland* 503% 503%

Amsterdam' 1836% 7421% 1305% 2075%
Leiden"  

's-Gravenhage' 641% 714% -100%
Delft* 547% 547%

Gouda* 274% 274%

Rijnmond* 962% 659% 50156%

Dordrecht' 796% 796%

Zeeland 395% 395%

Breda 1701% 1701%

Tilburg

981%

266% 266%

's-Hertogenbosch 981%

Eindhoven 161% 161%

Noord-Limburg 228% 228%

Zuid-Limburg 321%                             "                        230%
11   In Leiden produceerde  in   1978 geen enkel ziekenhuis dagverplegingsdagen,   maar  in  2002  wei. De groei  is

derhalve niet te meten
2, Een aantal academische ziekenhuizen produceerden  in  1978  nog geen dagverplegingsdagen.  maar  in  2002  wei.

De groei is derhalve niet te meten
31 Een aantal categorale ziekenhuizen produceerden  in  1978  nog geen dagverplegingsdagen,  maar  in  2002  wei.  De

groei is derhalve niet te meten
4)   In Zuid Limburg  was  in  1978 geen academisch ziekenhuis aanwezig,  maar in  2002 wei. De groei is derhalve niet te

meten

228



Bijlagen bij hoofdstuk 5
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8 5.1: Procentuele ontwikkeling concentratiegraden en Herfindahl-Hirschman-index
op basis van verpleegdagen per gezondheidsregio 1978 tot en met 2001

Cl C2 C4 HHI

Gezondheidsreglo 1978 2001 1978 2001 1978 2001 1978 2001

Groningen 0,34 0,49 0,51 0,79 0,75 0,94 0,19           0,34

Friesland 0,18 0,40 0,34 0,57 0,62 0,90 0,13 0,25

Drenthe 0,26 0,36 0,51 0,60 0,94 1,00 0,23 0,27

Zwolle 0,35 0,66 0,61 0,85 0,79 0,97 0,22 0,49

Twente 0,20 0,47 0,38 0,91 0.63 1,00 0,14 0,43

Stedendriehoek 0,23 0,62 0,44 0,96 0,82 1,00 0,19         0,50

Arnhem 0,12 0,32 0,23 0,55 0,43 0,85 0,08 0,21

Nijmegen 0,36 0,39 0,66 0,72 0,92 0,97 0,26 0,29

Utreche 0,16 0,26 0,26 0,43 0,45 0,73 0,08 0,16

Flevoland 1,00 0,54 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 0,50

Het Gooi' 0,32 0.43 0.50 0,85 0,82 1,00 0,20 0,37

Alkmaaf 0,49 0,52 0,71 0,81 1,00 1,00 0,33 0,39

Kennemedand* 0,20 0,31 0,36 0,58         0,60 0,94 0,13 0,24

Amsterdam* 0,16 0,20 0,28          0,34 0,46 0,58 0,08 0,12

Leiden* 0,47 0,44 0,69 0,76 0,95 1,00 0,31          0,34

's-Gravenhage' 0,23 0,30 0,37 0,51 0,61 0,83 0,12 0,20

Dem* 0,40 1,00                  0,76 1,00 1,00 1,00 0,35       1,00

Gouda' 0,62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,53 1,00

Rijnmond' 0,15 0,25 0,25 0,44 0,42 0.65 0,08 0,14

Dordrecht* 0,31 0,72 0,58 1,00 0,88               1,00 0,22 0,60

Zeeland 0,21 0,35 0,38 0,66 0,61 0,69 0,13 0,32

Breda 0,21 0,57 0,36 0,76 0,62 0,96 0,13 0,39

Tilburg 0,49 0,49 0,81 0,96 1,00 1,00 0,37 0,46

's-Herlogenbosch 0,31 0,38 0,46 0,68 0,73 0,98 0,18 0,28

Eindhoven 0,26 0,25 0,46 0,48 0,75 0,83 0,17 0,19

Noord-Limburg 0,37 0,42 0,62 0,74 0,92 1,00 0,25 0,32

Zuid-Limburg 0,26 0,41 0,46 0,71 0.74 1.00 0.17 0,32
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8 5.2: Ontwikkeling  concentratiegraden  en  Herfindahl-Hirschman-index  (HHI)  op
basis van dagverplegingsdagen per gezondheidsregio 1978 tot en met 2001

Cl C2 C4 HHI

Gezondheldsreglo 1983 2001 1983 2001 1983 2001 1983 2001

Groningen 0,44 0,35 0,68 0.55 0,87 0,89 0,28 0,23

Friesland 0,29 0,35 0,50 0,58 0,83 0,94 0,20 0.25

Drenthe 0,41 0,32 0,70 0,58 1,00 1,00 0,32 0,26

Zwolle 0,40 0,59 0,80 0,91 0,98 1,00 0,35 0,46

Twente 0,41 0,52 0,77 1,00 1.00 1,00 0,35      0,50

Stedendriehoek 0,54 0,67 0,70         1,00 0,96 1,00 0,35      0,56

Arnhem 0,30 0,26 0,49 0,52 0,76 0,81 0,19 0,20

Nljmegen 1,00 0,31 1,00 0,61 1,00 1,00 1,00 0,26

Utrecht* 0,31 0,22 0,47 0,44 0,72 0,74 0,17 0.17

Flevoland 0,77 0,53 1,00 1,00 1,00 1,00 0.64 0,50

Het Gooi* 1,00 0,54 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50

Alkmaar' 0,48 0,55 0,78 0,84 1,00 1,00 0,36 0,41

Kennemedand* 0,69 0,41 0,89 0,76 1,00 1.00 0,53 0,35

Amsterdam' 0,32 0,17 0.46 0,32 0,62 0,57 0,16 0,11

Leiden"' 0,39 0,74 1,00 0,34

's-Gravenhage* 0,36 0,39 0,61 0,60 0,84 0,88 0,23 0.25

Dem* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00

Gouda' 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,51 1,00

Rjnmond' 0,38 0,19 0,59 0.36 0,77 0,58 0,22 0,12

Dordrecht* 0,53 0.80 0,70 1,00 0,95 1,00 0,35 0,68

Zeeland 0,33 0,41 0,57 0,73 0,79 0,73 0,21          0,34

Breda 0,28 0,64 0,52 0,83 0,92          1,00 0.22 0,47

Tilburg 0,42 0,51 0,75 1,00 1,00 1,00 0,35 0.50

's-Hertogenbosch 0,67 0.36 0,94 0,66 1,00 1,00 0,52 0,28

Eindhoven 0,30 0,25 0,47 0.49 0,78 0,84 0.19 0,21

Noord-Limburg 0,40 0,43 0,79 0,75 1,00                  1,00 0,34 0.35

Zuid-Umburg 0,33 0,43 0.62 0,78 0,93 1,00 0,26          0,36

'1  In Leiden produceerde in 1978 geen enkel ziekenhuis dagverplegingsdagen, zodat de concentratiegraden en HHI
niet konden worden berekend.
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8 5.3: Ontwikkeling onzekerheidsgraad (E) en relatieve onzekerheidsgraad (E,) op
basis van verpleegdagen en dagverplegingsdagen per gezondheidsregio

E Verpleegdagen E, Verpleegdagen E Dagverpleegdag E, Dagverpleegdag
Gezondheidsregio 1978 2001 1978 2001 1983 2001 1983 2001

Groningen 0,79 0,55 0,88 0,79 0,65 0,67 0,77 0,95

Friesland 0,91 0,68 0,95 0,87 0,74 0,65 0,78 0,83

Drenthe 0,66 0,59 0,95 0,97 0,52 0,59 0,74 0,98

Zwolle 0,74 0,41 0,78 0,69 0,52 0,39 0,67           0,64

Twente 0,90 0,40 0,95 0,84 0,47 0,30 0,49 0,63

Stedendriehoek 0,75 0,34 0,89 0,72 0,56 0,28 0,72 0,58

Amhem 1,15 0,73 0,96 0,86 0,78 0,74 0,68 0,88

Nijmegen 0,67 0,59 0,71 0,85 0,00 0,59 0,00      0,84

Utrecht* 1,20 0,87 0,91 0,83 0,86 0,82 0,65 0,79

Flevoland 1,00 0,24 0,30 0,78 1,00
1)

0.00 0,30

Het Gooi' 0,77 0,49 0,91 0,81 0,00 0,30 0,00 0,50

Alkmaar* 0,54 0,44 0,77 0.92 0,48 0,43 0,80 0,89

Kennemedant 0,95 0,65 0,95 0,93 0,39 OA7 0,39 0,67

Amsterdam* 1,21 0,99 0,85 0.95 0,87 0,97 0,63 0,93

Leiden 0,47 0,78
*1)

0,60 0,51 0,77      0,84

's-Gravenhage* 0,99 0,73 0,89 0,94 0,72 0,65 0,69 0,83

De/ft"l 0,47 0,00 0,98 0,00         0,00

Gouda.1, 0,29 0,00 0,96 0,30 0,00 0,98

RUnmond* 1,18 0,91 0,92 0,88 0,80 0,95 0,65 0,91

Dordrecht* 0,71 0,26 0,91 0,86 0,56 0,22 0,72 0,73

Zeeland 0.91 0,52 0,96 0,86 0,76 0,47 0,79 0,78

Breda 0,91 0,51 0,95 1,08 0,66 0,39 0,73 0,56

Tilburg

0,36 0,57 0,43 0,82

0,50 0,36 0,82 0,76 0,47 0,30 0,78 0,63

's-Hertogenbosch 0,79 0,60 0,94 0,86

Eindhoven 0,80 0,76 0,95 0,90 0,74 0,69 0,88 0,82

Noord-Limburg 0,60 0,52 0,71 0,87 0,50 0,47 0,71 0,78

Zuid-Limburg 0,84 0,54 0,88 0,89 0,63 0,46 0,66 0,77

'4   In Leiden produceerde in 1978 geen enkel ziekenhuis dagverplegingsdagen, maar in 2001 wei. De groei is
derhalve niet te meten.

2)

Bij de regio's Flevoland, Delft en Gouda is in een aantal gevallen geen waarde voor de E en E, weer gegeven.
Dit duidt op een monopolistische markt.
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8 5.4: Overzicht van de flu'iditeitsindex (F) per regio op basis van verpleegdagen en
dagverplegingsdagen  1978 tot  en  met  2001

Gezondhelds- F o.b.v. verpleegdagen  1978       F o.b.v. verpleegdagen 1983 F o.b.v. dagverplegIngs-
regio Um 2001 t/rn 2001 dagen 1983 t/m 2001

Groningen 0,56 0.51 0,50

Friesland 0,59 0,61 0,89

Drenthe 0,21 0,20 0,35

Zwolle 0,68 0,76 1,27

Twente 1,23 0,98 1,17

Stedendriehoek 1,14 1,10 1,38

Amhem 1,09 0,82 1,30

Nijmegen 0,13 0,07 0,08

Utrecht* 0,74 0,74 1,34

Flevoland 0,93 1,18 1,53

Het Gooi* 0,09 0,13 0,92
Alkmaar* 0,23 0,14 0,60

Kennemedand' 0,75 0,72 0,90

Amsterdam* 0,51 0,52 0,58

Leiden* 0,27 0,26 1,00

's-Gravenhage* 0,75 0,66 0,51

Dem* 1,19 0,00 0,00

Gouda* 0,76 0,77 1,15

Rijnmond* 0,67 0,62 1,26

Dordrecht* 1,06 1,08 1,25

Zeeland 1,00 0,85 0,90
Breda 1,00 0,92 1,11

Tilburg 0,30 0,33 0,44

's-Hertogenbosch 0,63 0,62 0,62

Eindhoven 0,27 0,28 0,26

Noord-Limburg 0,36 0,28 0,49

Zuid-Limburg 0,99 0,97 0,57
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8 5.5:  Toetredingsgetal en toetredingsgraad per gezondheidsregio
Toetredingsgetal (1978 tot Toetredingsgraad o.b.v. Toetredingsgraad o.b.v.

Gezondheldsregio en met 2001) verpleegdagen (1978 tot en dagverplegingsdagen (1983
met 2001) tot en met 2001)

Groningen 0,00 0,00 0,00

Friestand 0,00 0,00 0,00

Drenthe 0,00 0,00 0,00

Zwolle 0,17 0,01 0,17

Twente 0,00 0,00 0,00

Stedendriehoek 0,00 0,00 0,00

Amhem 0,07 0.00 0,07

NUmegen 0.00 0,00 0,00

Utrecht' 0,00 0,00 0,00

Flevoland 0,50 0.37 0,50

Het Gooi* 0,00 0,00 0,00

Alkmaar 0,00 0,00 0,00

Kennemedand* 0,00 0,00 0,00

Amsterdam* 0,00 0,00 0,00

Leiden* 0,00 0,00 0,00

's-Gravenhage' 0.09 0,03 0,09

Delfr 0,00 0,00 0,00

Gouda* 0.00 0.00 0.00

Rijnmond* 0,00 0,00 0,00

Dordrecht' 0,00 0,00 0,00

Zeeland 0,11 0,01 0,11

Breda 0,25 0,05 0,25

Tilburg 0,00 0.00 0,00

's-Hertogenbosch 0,14 0,01 0,14

Eindhoven 0,14 0,02 0,14

Noord-Limburg 0,00 0,00 0,00

Zuid-Limburg 0,00 0,00 0,00
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8 5.6:  Uittredingsgetal en uittredingsgraad per gezondheidsregio
Uittredingsgetal (1978 tot Uittredingsgraad o.b.v. Ulttredingsgraad o.b.v.

Gezondheidsreglo en met 2001)
verpleegdagen (1978 tot en dagverplegingsdagen (1983

met 2001) tot en met 2001)
Groningen 0,14 0,09 0,14

Friesland 0,00 0,00 0,00

Drenthe 0,00 0,00 0,00

Zwolie 0,17 0,05 0,17

Twente 0,00 0,00 0,00

Stedendriehoek 0,00 0,00 0.00

Amhem 0.00 0,00 0,00

Nijmegen 0,13 0,01 0,13

Utrecht* 0,19 0,08 0,19

Flevoland 0,00 0,00 0,00

Het Gooi* 0,14 0,09 0,14

Alkmaar 0,00 0,00 0,00

Kennemertand* 0,10 0,00 0,10

Amsterdam* 0,13 0.01 0,13

Leiden* 0,17 0,02 0.17

's-Gravenhage* 0,09 0,02 0,09

Delft* 0.00 0.00 0,00

Gouda* 0,00 0,00 0.00

RUnmond* 0.00 0,00 0,00

Dordreche 0,00 0,00 0,00

Zeeland 0,11 0,00 0,11

Breda 0,13 0,07 0,13

Tilburg 0,00 0,00 0,00

's-Hertogenbosch 0,00 0,00 0,00

Eindhoven 0,00 0,00 0,00

Noord-Limburg 0,00 0,00 0,00

Zuid-Limburg 0,00 0,00 0,00
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8 5.7: Aantal uittredingen, toetredingen en fusies van academische, algemene en
categorale ziekenhuizen van 1978 tot en met 2002

Gezondheidsreglo Aantal uittredingen Aantal toetredingen Aantal fusles

Groningen                                   1                                   0                                   2

Friesland                                        0                                       0                                       2
Drenthe                                          0                                       0                                       0
Zwolle                                            3                                       1                                       4
Twente                                           1                                       0                                      4
Stedendriehoek                                1                                       0                                       3
Arnhem                                          1                                        1                                       7
Nijmegen                                        2                                       0                                      4

Utrechr"                              8                             0                             6
Flevoland                              0                             2                             1

Het Gooi*                                        1                                       0                                       1
Alkmaar*                                        0                                       0                                       2
Kennemeriand-                   1                       0                       3

Amsterdam*                                    6                                       0                                       8

Leiden*                                          2                                       0                                       1
's-Gravenhage*                                5                                       1                                       2

Delft*                                             0                                       0                                      2
Gouda'                           0                         0                         1

Rijnmond*                                       0                                       0                                       8

Dordrecht*                                      0                                       0                                       4
Zeeland                                          1                                        1                                       4
Breda                                             1                                        2                                      4
Tilburg                                           0                                       0                                       1
's-Hertogenbosch                             0                                       1                                       4

Eindhoven                                      0                                       1                                       2
Noord-Limburg                                 1                                        0                                       2
Zuid-Limburg'                            1                                0                               4

Totaal                              36                          11                          86

'  In deze regio's heeft een categoraal ziekenhuis de academische status gekregen.
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8 5.8:  Overzicht uitgetreden ziekenhuizen 1978 tot en met 2002
Naam instelling Plaats Gezondheidsregio Aard ziekenhuis

Stadsziekenhuis Kampen Kampen Zwolle Algemeen ziekenhuis

Beatrix ziekenhuis Culemborg Nijmegen Algemeen ziekenhuis

Dinkelziekenhuis Losser Twente Algemeen ziekenhuis

Het Ziekenhuis Lochem Stedendriehoek Algemeen ziekenhuis

Streekziekenhuis Isselwaerde 1Jsselstein Utrecht Algemeen ziekenhuis

St Jacob ziekenhuis Oudewater Utrecht Algemeen ziekenhuis

Juliana Ziekenhuis Veenendaal Utrecht Algemeen ziekenhuis

Snouck van Loosen Ziekenhuis Enkhuizen Alkmaar Algemeen ziekenhuis

Marine Ziekenhuis Overveen Kennemedand Algemeen ziekenhuis

Boerhaave kliniek Amsterdam Amsterdam Algemeen ziekenhuis

De Volharding 's-Gravenhage 's-Gravenhage Algemeen ziekenhuis

Rudolf Steiner Kliniek 's-Gravenhage 's-Gravenhage Algemeen ziekenhuis

Ziekenhuis Bethlehem 's-Gravenhage 's-Gravenhage Algemeen ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis Horst Noord Limburg Algemeen ziekenhuis

W.A. Scholtenziekenhuis Haren Groningen Categoraal ziekenhuis

Prot. Chr. Astmacentrum Ermelo Zwolle Categoraal ziekenhuis

Sanatorium Sonnevanck Harderwijk Zwolle Categoraal ziekenhuis

Astmacentrum Eijkeloord Groesbeek Amhem Categoraal ziekenhuis

De Papelberg Heiliger Landstichting Nijmegen Categoraal ziekenhuis

Juliana-oord Laren Het Gooi Categoraal ziekenhuis

Astma Centrum Ziekenhuis Berg en Bosch Bilthoven Utrecht Categoraal ziekenhuis

Ziekenhuis Berg en Bosch Bilthoven Utrecht Categoraal ziekenhuis

Willem Zeylmans van Emmichhoven Kliniek Bilthoven Utrecht Categoraal ziekenhuis

Kon. Ned. Gasthuis voor Ooglijders Utrecht Utrecht Categoraal ziekenhuis

Petrus Werthweyn Stichting Zeist Utrecht Categoraal ziekenhuis

Valerius Kliniek Amsterdam Amsterdam Categoraal ziekenhuis

Alexander van der Leeuwkliniek Amsterdam Amsterdam Categoraal ziekenhuis

Jan van Goyenkliniek Amsterdam Amsterdam Categoraal ziekenhuis

Dijsselhofkliniek Amsterdam Amsterdam Categoraal ziekenhuis

Annakliniek Leiden Leiden Categoraal ziekenhuis

Sole Mio Noordwijk aan Zee Leiden Categoraal ziekenhuis

00gziekenhuis 's-Gravenhage 's-Gravenhage Categoraal ziekenhuis

St. Ursulakliniek VVassenaar 's-Gravenhage Categoraal ziekenhuis

De Klokkenberg Breda Breda Categoraal ziekenhuis

Stichting Revalidatie-Geneeskunde Zeeland Goes Zeeland Categoraal ziekenhuis

Vroedvrouwenschool Kerkrade Zuid Limburg Categoraal ziekenhuis
Bron: Prismant
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B  5.9:   Overzicht van fusies vanaf  1978  tot en  met  2002

Fusle Plaats Wordt Gezondheids-reglo
Datum
erkennIng

O.L.V. Behoudenis der Kranken R.K. ziekenhuis Groningen Het Martini Ziekenhuis Groningen 01-01-1991
Diakonessenhuis Groningen

Academische ziekenhuis Groningen Groningen Academisch Ziekenhuis Groningen Groningen 01-01-2001

Beatrixoord Haren

Diaconessenhuis Leeuwarden Medisch Centrum Leeuwarden Friesland 01-01-1986
Het Bonifatius Hospitaal Leeuwarden
Triotel Ziekenhuis Leeuwarden

Streekziekenhuis Oranjeoord Harlingen Zorggroep Noorderbreedte Friesland 01-01-1996
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden

Sophia Ziekenhuis Zwolle Isala klinieken Zwolle 01-09-1998
Ziekenhuis de Weezenlanden Zwolle

Aleida Kramer Stichting Hardenberg Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg Zwolle 01-01-1985

ROpcke Zweers Ziekenhuis Coevorden

Pius Ziekenhuis Harderwijk Ziekenhuis Noord-West Veluwe Zwolle 01-01-1979
Boerhaave Ziekenhuis Harderwijk

Ziekenhuis Noordwest Veluwe Harderwilk Ziekenhuis St. Jansdal Zwolle 01-03-1984
Ziekenhuis Salem Ermelo

Prinses Irene Ziekenhuis Almelo Twenteborg Ziekenhuis Twente 01-01-1982
St. Elisabeth Ziekenhuis Almelo



Koningin Juliana Ziekenhuis Hengelo Sreekziekenhuis Midden Twente Twente 01-01-1979

Gerardus Majella Ziekenhuis Hengelo

Twenteborg Ziekenhuis Almelo Ziekenhuisgroep Twente Twente 01-01-2000

Streekziekenhuls Midden Twente Hengelo

De Stadsmaten Enschede Medisch Spectrum Twente Twente 01-01-1988

Ziekenhuis Ziekenzorg Enschede

Streekziekenhuis Noord-Oost Twente Oldenzaal

St. Geertruiden Gast- of Ziekenhuis Deventer Stichting Deventer Ziekenhuizen Stedendriehoek 01-01-1985

St. Jozef Ziekenhuis Deventer

Juliana Ziekenhuis Apeldoom Ziekenhuiscentrum Apeldoom Stedendriehoek 17-01-1986

Het Lukas Ziekenhulis Apeldoom

Streekziekenhuis Het Spittaal Zutphen Gelre Ziekenhuizen Stedendriehoek 01-10-1999

Ziekenhuiscentrum Apeldoom Apeldoom

Prot. Chr. Streekziekenhuis Bennekom Ziekenhuis de Gelderse Vallei Amhem 01-01-1989

Juliana Ziekenhuis Ede

Pieter Pauw Ziekenhuis Wageningen

Algemeen Ziekenhuis Winterswijk Stichting Oost Achterhoek Arnhem 01-01-1981

Algemeen Ziekenhuis St. Elisabeth Winterswijk

St. Josef Ziekenhuis Doetinchem Slingeland Ziekenhuis Arnhem 0141-1980

Wilhelmina Ziekenhuis Doetinchem

Gemeenteziekenhuis Amhem Ziekenhuis de Malmberg Arnhem 01-01-1986

St. Elisabeth Gasthuis Amhem
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  Hervormd Diaconessenziekenhuis Amhem Rijnstate Amhem 10-06-1988
Ziekenhuis de Malmberg Amhem

St. Bonifatius Ziekenhuis Lichtenvoorde Streekziekenhuis Koningin Beatrix Arnhem 01-03-1984
St. Vincentius Ziekenhuis Groenlo
Stichting Oost Achterhoek Winterswijk

Johannastichting Amhem Groot Klimmendaal Amhem 07-05-1992
Bio Revalidatiecentrum Amhem
Klimmendaal Arnhem

Ziekenhuis St. Andreas Bethesda Tiel Ziekenhuis Rivierentand Nitmegen 28-04-1982
St. Barbara Ziekenhuis Culemborg

Ziekenhuis van de Ver. Chr. Ziekenverpleging Bethesda Tiel Ziekenhuis St. Andreas Bethesda Nijmegen 01-01-1979

Stichting St. Andreas Ziekenhuis Tiel

St. Canisius Ziekenhuis NUmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nlmegen 01-01-1978
Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen

Dr. Van Spanjerkliniek Heiliger Landstichting Medisch Centrum Dekkerswald Nymegen 01-08-1989
Dekkerswald Heiliger Landstichting

AZU Utrecht UMCU Utrecht 01-01-1999
Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht

Prot. Chr. Ziekenhuis De Lichtenberg Amersfoo4 Ziekenhuis Eemland Utrecht 01-01-1991
St. Elisabeth Ziekenhuis Amersfoort

Ziekenhuis Zonnegloren Soest Medisch Centrum Molendael Utrecht 01-01-1989

Algemeen Ziekenhuis Maarschalksbosch Baam



Ziekenhuis Eemland Amersfoort Meander Medisch Centrum Utrecht 30-04-2002

Medisch Centrum Molendael Baarn/Soest

Ziekenhuis Overvecht Utrecht Mesos Medisch Centrum Utrecht 01-07-1998

Ziekenhuis Oudenrijn Utrecht

Lorentz Ziekenhuis Zeist Stchting Diaconessenhuis Utrecht 01-04-2001

Stichting Diaconessenhuis Utrecht

Dr. H.J. Jansen Ziekenhuis Emmeloord IJsselmeerziekenhuizen Flevoland 01-01-1990

Het Zuiderzee Ziekenhuis Lelystad

Algemeen Ziekenhuis Zonnestraal Hilversum Streekziekenhuis Hilversum Het Gooi 01-01-1984

Stichting R.K. Ziekenverpleging
Hilversum

Diakonessenhuis Hilversum

Het Ziekenhuis Parkzicht Den Helder Gemini Ziekenhuis Alkmaar 01-01-1979

Het Ludurna ziekenhuis Den Helder

St. Jans Gasthuis Hoom West Fries Gasthuis Alkmaar 01-01-1985

Algemeen Streekziekenhuis West Friesland Hoom

St. Elisabeth's of Groote Gasthuis Haadem Het Kennemer Gasthuis Kennemetand 01-07-1991

St. Joannes de Deo Haadem

Zeeweg Ziekenhuis 1Jmuiden

Mariastichting Haa,em Het Spaameziekenhuis Kennemerland 31-12-1988

Diakonessenhuis Heemstede

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Het Rode Kruis Ziekenhuis Kennemedand 01-01-1989

St. Jozef Ziekenhuis Heemskerk
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it                Luthers Diakonessen Ziekenhuis Amsterdam Bovenijziekenhuis Amsterdam 24-06-1987
Ziekenhuis Amsterdam-Noord Amsterdam
Juliana Ziekenhuis Amsterdam

Centraal Ismalitische Ziekenverpleging Amsterdam Ziekenhuis Amstelveen Amsterdam 01-01-1979
Nicolaas Tulp Ziekenhuis Amstelveen

Wilhelmina Gasthuis Amsterdam Academisch Ziekenhuis bij de UvA Amsterdam 12-06-1981
Blnnengasthuls Amsterdam

Academisch Ziekenhuis bij de UvA Amsterdam Academisch Ziekenhuis bij de UvA Amsterdam 15-12-1988
Emmakinderziekenhuis Amsterdam

St. Lucas Ziekenhuis Amsterdam Lucas-Andreas Ziekenhuis Amsterdam 31-12-1995
Andreas Ziekenhuis Amsterdam

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam OLVG Arnster·dam 31-03-1994
Vereeniging voor Ziekenverpleging Amsterdam

St. LuduTna Ziekenhuis Purmerend Streekziekenhuis Waterland Amsterdam 01-06-1984
Stadszlekenhuis Purmerend

Revalidatiekliniek Overtoom Amsterdam Revalidatie Centrum Amsterdam Amsterdam 01-01-1991
Revalidatie Instituut Muiderpoort Amsterdam

St. Elisabeth Ziekenhuis Leiderdorp Stichting Rijnland Ziekenhuis Leiden 01-01-1990
Ziekenhuls Rijnoord Alphen aan de Rijn

Rode Kruis Ziekenhuis 's-Gravenhage Rode Kruis Ziekenhuts/Juliana Kinderziekenhuis 's-Gravenhage 01-01-1992
Juliana Kinderziekenhuis 's-Gravenhage



Westeinde Ziekenhuis 's-Gravenhage Medisch Centrum Haaglanden 's-Gravenhage 01-01-1998

St. Antoniushove Leidschendam

St. Hyppolytus Ziekenhuis Dem Het Reinier de Graaf Gasthuis Dem 06-05-1982

Bethel Ziekenhuis Dem

Oude en Nieuwe Gasthuis Dem

Reinier de Graaf Gasthuis Dem Reinier de Graaf Groep Delft 10-06-1996

Diakonessenhuis Voorburg

Bleuland Ziekenhuis Gouda Groen Hart Ziekenhuis Gouda 01-01-1992

St. Jozef Ziekenhuts Gouda

Van Dam Ziekenhuis Rotterdam Van Dam Bethesda Ziekenhuis R4nmond 01-01-1982

Bethesda Ziekenhuis Rotterdam

Het Noletziekenhuis Schiedam Schieland ziekenhuis Rijnmond 01-01-1982

Gemeente Ziekenhuis Schiedam

Eudokia Ziekenhuls Rotterdam 1Jsselland (Capelle aan de 1Jssel) Rijnmond 01-01-1990

Bergweg Ziekenhuis Rotterdam

St. Clara Ziekenhuls Rotterdam Medisch Centrum Rijnmond Zuid Rijnmond 01-01-2000

Zuiderziekenhuis Rotterdam

Schieland ziekenhuis Schiedam \/lietland Ziekenhuis Rjnmond 01-07-1999

Holy Ziekenhuis VIaardingen

St Franciscus Gasthuis Rotterdam St. Franciscus Gasthuis Rijnmond 01-06-1990

Rijksopleiding voor verloskundigen Rotterdam

E



  Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam Academisch Ziekenhuis DijkzigVSophia Kinderziekenhuis Rijnmond 01-01-1989
Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam Academisch Ziekenhuis DijkzigUSophia Kinderziekenhuis Rijnmond 01-01-1998
Daniel de Hoed Kliniek Rotterdam

Het Drechtsteden Ziekenhuis Dordrecht Albert Sweitzer ziekenhuis Dordrecht 01-01-1999

Het Merwede Ziekenhuis Dordrecht

Djakonessenhuts Refaja Dordrecht Het Drechtsteden Ziekenhuis Dordrecht 01-01-1991

St. Jacobsstichting R.K. Ziekenhuis Zwijndrecht

Gemeente-Ziekenhuis Dordrecht Het Merwede Ziekenhuis Dordrecht 01-01-1986

Gemeente-Ziekenhuis Sliedrecht

Linge Ziekenhuis Leerdam Beatrix Ziekenhuis Dordrecht 01-01-1986

Streekziekenhuis Gorinchem Gorinchem

Bethesda-St. Joseph Ziekenhuis Vlissingen Streekziekenhuis Walcheren Zeeland 01-01-1985
Het Gasthuis Middelburg

St. Elisabeth Ziekenhuis Sluiskil Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuws VIaanderen Zeeland 01-01-1985

Juliana Ziekenhuis Temeuzen

Streekziekenhuis De Bevelanden Goes Stichting Oosterschelde Ziekenhuis Zeeland 01-01-1985

Zweedse Rode kruis Ziekenhuis Zierikzee

Stichting Ziekenhuisgroep Zeeuws VIaanderen Temeuzen Zorgsaam Zeeuws-VIaanderen Zeeland 01-01-1987
St. Luduina Ziekenhuis Hulst

St. Antonius Ziekenhuis Oostburg



St Elisabeth ziekenhuis Oudenbosch St Franciscus Ziekenhuis Breda 01-01-1983

R.K. Ziekenhuis St Franciscus Roosendaal

St. Laurensziekenhuis Breda Ziekenhuis De Baronie Breda 01-01-1987

Diakonessenhuis Breda

St. Joseph Ziekenhuis Oosterhout Pasteur Ziekenhuis Breda 01-01-1990

Streekziekenhuis Dongemond St. Theresia Raamsdonkveer

Ziekenhuis De Baronie Breda Amphia Ziekenhuis Breda 01-01-2001

St. Ignatius Ziekenhuis Breda

Pasteur Ziekenhuis Oosterhout

Het Maria Ziekenhuis Tweesteden Ziekenhuis Tilburg 01-01-1997Tilburg
St. Nicolaas Ziekenhuis Waalwijk

St. Carolus Ziekenhuis 's-Hertogenbosch Het Carolus-Ludulria Ziekenhuis 's-Hertogenbosch 01-01-1989

St. LuduTna Ziekenhuis Boxtel

Groot Ziekengasthuis 's-Hertogenbosch Bosch Medicentrum 's-Hertogenbosch 01-01-1990

Willem Alexander Ziekenhuis 's-Hertogenbosch

St. Joseph Ziekenhuis Veghel Ziekenhuis Bemhoven 's-Hertogenbosch 01-01-2000

St. Anna Ziekenhuis OSS

Het Carolus-Luduina Ziekenhuis 's-Hertogenbosch Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch 01-01-2002

Bosch Medicentrum 's-Henogenbosch

St. Joseph Ziekenhuis Veldhoven Maxima Medisch Centrum Eindhoven 01-01-2002

Diakonessenhuis Eindhoven
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                   St. Lambertus Ziekenhuis Helmond Elkerliek Ziekenhuis Eindhoven 01-01-1986
St. Willibrordus Ziekenhuis Deurne

St. Willibrord Ziekenhuis Tegelen St. Maartensgasthuis Noord Limburg 01-12-1983
St. Joseph Ziekenhuis Venlo

St. Elisabeth Ziekenhuis Venray Stg. Ziekenhuizen Noord Limburg Noord Limburg 01-01-1989
St. Maartensgasthuis Venlo

De Wever Ziekenhuis Heerlen Gezondheidszorg Oostelijk Zuid Limburg Zuid Limburg 01-01-1992

St. Gregorlus Ziekenhuis Brunssum

R.K. Ziekenhuis De Goddelijke Voorzienigheid Sittard Maaslandziekenhuis Zuid Limburg 01-01-1986
St. Barbara Ziekenhuis Geleen

Gezondheidszorg Oostelijk Zuid Limburg Heeden Atrium Medisch Centrum Zuld Limburg 01-01-1996

St. Jozef Ziekenhuis Kerkrade

Revalidatiecentrum Hoensbroek Hoensbroek Samenwerkende Revalidatiecentra Limburg Zuid Limburg 16-09-1992
Kinderrevalidatieoord Franciscusoord Valkenburg aan de Geul

Bron: Prismant
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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Effecten van mari<tstructuur en gedrag op het
resultaat van algemene ziekenhuizen

Martin den Hartog



1.      In tegenstelling tot de financiale markten geldt in het algemeen voor de markt
van ziekenhuisdiensten: behaalde resultaten in het verteden bieden een garan-
tie voor de toekomst (met verwijzing naar de financiate bijsluiters van banken
en verzekeraars en de Autoriteit Financiale Mari<ten).

2.   De marktstructuur heeft onder het regime van de functionelebudgetteringgeen
effectop het resultaat van ziekenhuizen.

3. Kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen zijn omzetmaximaliserende zieken-
huizen

4.     Vanwege het feitdatde meeste regio's een oligopolistische of monopolistische
marktstructuur kennen, zal de concurrentie tussen ziekenhuizen niet toe-
nemen.

5.   In tegenstelling tot de ontwikkeling van dagverplegingsdagen bepaalt de
ontwil<keling van de klinische productie in termen van verpleegdagen de markt-
structuur van de ziekenhuisdiensten.

6.   Zowel op basis van het resultaat als het gedrag 1<unnen topziekenhuizen
worden getypeerd als kwatiteits- en omzetmaximaliserende zie kenhuizen,
centrum-ziekenhuizen als hoeveelheidsmaximaliserende ziekenhuizen en
basis-ziekenhuizen als hybride ziekenhuizen.

7.     De 25-iaars overlevingskans van categorate- en basisziekenhuizen is kleiner
dan die van centrum- en topziel<enhuizen.

8.     Bii dienstverlenendeorganisaties is de P van personeeleen belangriike marI<e-
tinginstrument. Bij kwaliteitsmaximaliserende ziekenhuizen bepaalt het
medisch-specialistisch, verpleegl<undig en verzorgend personeel in belangrijke
mate de maximalisatie van de kwaliteit.

9. Zorgverzekeraars bevinden zich in een meri<waardige paradox: indien zij even-
tuele overcapaciteit in de markt van ziekenhuisdiensten niet inl<open leidt dat
in de toekomst op nationaal niveau bij uittreding van de overcapaciteit tot een
toename van de priis per product dan weI indien de overcapaciteit niet uittreedt
tot een hoger aandeel van vaste kosten in de prils per product.

10. Het motto van de overheid ten aanzien van de mari<t van ziekenhuisdiensten

zou moeten zijn: het is beter geconcentreerd te concentreren dan ongeconcen-
treerd te deconcentreren.



11. Een nauwesamenwerking tussen detoekomstige Nederlandse Zorgautoriteit en
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij de invoering van de prijslibera-
lisatie heeft voor de toel<omstige Nederlandse Zorgautoriteit een belangrijke
meerwaarde. De toekomstige Zorgautoriteit kan de expertise van de IGZ op het
gebied van het beoordelen van de kwaliteit van de zorg gebruiken bij haar
oordeet over de effecten van het marI<tgedrag van ziekenhuizen op de kwaliteit
van de geleverde zorg (met verwijzing naar: 'De Zorgautoriteit in bet nieuwe
stelsel'. (2004), bijlage bi j de brief over zorgautoriteit van de minister van
Volksgezondheid, Sport aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
september 2004)

12.     Het schrilven van een proefschrift bestaat bij de gratie van keuzes mal<en.
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