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Voorwoord

Ten tijde van de start van het 'Experiment budgettering' reikte
het kosteninzicht in de meeste Nederlandse ziekenhuizen niet ver. Hierin

vond prof.dr. P.A. Verheyen aanleiding om een onderzoekvoorstel te formuleren met als doelstelling na te gaan of de in het bedrijfsleven veel-

vuldig gehanteerde technieken ter vergroting van het kosteninzicht ook

in ziekenhuizen toegepast kunnen worden. Ik ben hem oprecht dankbaar
voor het vertrouwen dat hij in mij gesteld heeft door mij te vragen het
project

'Kostenverbijzondering naar homogene patiintengroepen'

uit te

voeren en voor zijn activiteiten ter verkrijging van de benodigde financidle middelen.

De oplossing werd gevonden in een joint-venture van het Nationaal Ziekenhuis Instituut en de Katholieke Hogeschool Tilburg, die onder

meer een bijdrage leverde via de Centrale Onderzoekpool. Zij stelden
gezamenlijk

L.M.J.

een

Groot,

begeleidingscommissie

prof.dr.

P.A.

in,

Verheyen,

die

bestond

uit

prof.dr.

prof.dr. H.A. Tiddens, drs. F.

Hogewind, J.A. Machielsen r.a. en dr. A.P.W.P. van Montfort.
Financi&le

middelen

en

wetenschappelijke

ondersteuning

mogen

onontbeerlijk zijn, het welslagen van het onderzoek was evenwel grotendeels afhankelijk van medewerking vanuit het veld. Het betekende derhal-

ve een grote tegenslag dat de LSV, ten gevolge van het verschijnen van

het rapport van de 'Commissie Van Mansvelt' en de daarop door de overheid gebaseerde inkomensmaatregelen, een boycot afkondigde op de mede-

werking aan alle wetenschappelijk onderzoek. De begin 1980 aangevangen
besprekingen met een aantal ziekenhuizen over deelname aan het onderzoek

werden dientengevolge afgebroken en pas in december 1980 weer opgevat.

Directie en medische staf van drie algemene ziekenhuizen, te weten het
St. Elisabeth-Ziekenhuis en Maria-Ziekenhuis te Tilburg en het streekziekenhuis Dongemond St. Theresia te Raamsdonksveer, bleken uiteindelijk

bereid deel te nemen en de benodigde gegevens ter beschikking te stellen. De inbreng uit het veld bleef echter niet beperkt tot het verstrek-

ken van gegevens. Er was ook sprake van actieve deelname aan het onder-

zoek: bij het definiiren van de Nederlandse DRG's werd mijn gebrek aan
medische kennis ondervangen door de bereidwillige en soms zelfs enthou-

siaste inbreng van vele medisch-specialisten. Met grote deskundigheid

hebben zij geadviseerd met betrekking tot de te onderscheiden diagnoseen operatiegroepen.

Verdiepen van het kosteninzicht van ziekenhuizen is een ambitieuze doelstelling.

Ik heb derhalve dankbaar gebruik gemaakt van de

medewerking van enkele doctoraal-studenten die in het kader van hun af-

studeerstage een gedeelte van het kostprijsonderzoek voor hun rekening

hebben genomen en de mogelijkheden hebben onderzocht ook voor de polikliniek homogene patiantengroepen te definiaren. Bij dit laatste onder-

zoek is dankbaar gebruik gemaakt van de pati&ntengegevens, die door de
specialisten dr. F.L. van Buchem en dr. H. Festen van hun praktijk zijn
verzameld.

Voorts wil ik alle personen en instellingen die betrokken zijn
geweest bij de verwerking van de enorme hoeveelheden patiantengegevens
bedanken, in het bijzonder de Stichting Medische Registratie, de Stich-

ting Dienst Informatie Verwerking te Tilburg, het Rekencentrum van de

Katholieke Hogeschool Tilburg en de heren F.

Hummelman en M. van der

Walle voor hun programmeeractiviteiten.

Dit proefschrift vormt de wetenschappelijke verantwoording van

het DRG-project. Niet alleen tijdens de dagelijkse uitvoering van het
onderzoek en de periodieke rapportage aan de begeleidingscommissie heb
ik de stimulerende houding van prof.dr.L.M. J.

Groot en prof.dr. P.A.

Verheyen mogen ervaren, ook tijdens het schrijven van het voorliggende
proefschrift waren beiden een zeer helder klankbord.
Een niet minder belangrijke stimulans ging uit van de niet afla-

tende ijver waarmee beide promotoren het DRG-onderzoek en de mogelijke
toepassingen hebben uitgedragen naar het veld toe: elke promovendus ziet

immers met enige voldoening de resultaten van zijn onderzoek wortel
schieten.

Daarnaast wil ik ook drs. J. Roemen en dr. P. Touw bedanken voor

de wijze waarop zij enkele hoofdstukken van het concept-proefschrift
kritisch hebben doorgenomen en van commentaar hebben voorzien.

Het manuscript werd uitgetypt door mevr. G. de Rooij-Smits. In
een prettige samenwerking heeft zij zich op een snelle en accurate wijze
van haar taak gekweten.

De bereidheid van het NZI haar druk-capaciteit ter beschikking
te stellen voor het drukken van dit proefschrift mag evenmin onvermeld

blijven.

Dankzij de medewerking en inzet van alle bovengenoemde personen
en instellingen kon het DRG-project worden uitgevoerd en afgerond worden
met dit proefschrift. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar. Een speciale

plaats

tenmidden van hen wordt

evenwel

ingenomen door C6cile,

mijn

vrouw. Zij was steeds een grote stimulans voor mij, al acteerde zij voor
velen achter de coulissen. Ik ben me ervan bewust dat zij de laatste

maanden voor de afronding van het proefschrift veel aandacht tekort gekomen is. Ik hoop dat zij er niet al te veel onder geleden heeft. Dit

niet alleen omdat bij een eventueel verzeild raken in het medisch circuit de voorgeschreven therapie ongetwijfeld zou luiden: 'meer aandacht
van echtgenoot', hetgeen aanleiding zou geven tot het definidren van een
extra DRG, op het toch al zo hoge aantal.

Pieter Nederstigt,

Tilburg, maart 1985.
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1

Inleiding

De Nederlandse ziekenhuiseconomie heeft een rijke historie.

Rond de eeuwwisseling zijn veel ziekenhuizen opgezet als gasthuis, waar-

in naast pati5ntenzorg veelal ook sprake was van verzorging van bejaar-

den,

onderhoud van wezen en wijkverpleging. Werd in de confessionele

ziekenhuizen de ziekenhuiseconomie nog stiefmoederlilk behandeld, vanuit

de opvatting dat de beoefening van caritas en de beoefening van economi-

sche rationaliteit elkaar min of meer uitsluiten, in de gemeentelijke
sector werd de ziekenhuiseconomie professioneler beoefend, omdat de exploitatie van dit soort ziekenhuizen verantwoord diende te worden binnen

de gemeentelijke financidle huishouding. Dit resulteerde in de toepassing

van de

typische

overheidsboekhouding,

het kameralisme;

zie ook

Groot (1979).

Nadat

deze boekhouding

geleidelijk aan als ontoereikend werd

ervaren voor bedrijfshuishoudingen als ziekenhuizen, werd in de dertiger

jaren vrijwel overal de Koopmans-boekhouding voor de ziekenhuizen geac-

cepteerd. Maar ook binnen dit stelsel zijn diverse varianten ontwikkeld
en toegepast.

Uitgangspunt vormde een categorische bedrijfsrekening, waarin de

kosten gerangschikt werden naar kostensoort, zoals salarissen, sociale
lasten, medische middelen, voedingsmiddelen en rente en afschrijvingen.

Reeds snel werd het vraagstuk van het rekeningstelsel voor zie-

kenhuizen nader bestudeerd. De 'Vereniging van Administratieve Hoofden
van Ziekeninrichtingen'

stelde daartoe in 1923 een commissie in onder

leiding van prof. Th. Limperg jr. Het eindrapport van deze commissie
beval het organisch rekeningstelsel aan: de kosten dienden niet alleen
naar kostensoort onderscheiden te worden, maar ook naar afdeling.

In 1933 werd nogmaals een commissie ingesteld om een nieuw rap-

port over de organische bedrijfsrekening uit te brengen en een voorstel
te doen dat in alle typen ziekenhuizen toegepast zou kunnen worden. Deze

commissie bracht in 1934 rapport uit en beval toepassing van het organisch rekeningstelsel ten zeerste aan. De lasten en baten dienden ver-

deeld

te worden

in

groepen,

"die

meest uit

bedrijfseconomische noodzaak

en in ieder geval steeds logisch zijn samengesteld en wel zo, dat vergelijking mogelijk is; in de eerste plaats van interne, daarna voor exter-

ne doeleinden: vergelijking met andere ziekenhuizen" (NZI,

1980). De
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voorstellen van deze commissie werden door de ziekenhuizen evenwel nauwelijks overgenomen.

In 1954 bracht een commissie van de 'Vereniging voor Administra-

tie en Economie in Ziekeninrichtingen'

rapport uit over de toepassing

van de organische bedrijfsrekening. Hierin werd de nadruk gelegd op het
intern belang van deze bedrijfsrekening in het kader van kostprijsberekening en efficiency-controle. Toepassing van een uniform rekeningschema

van alle ziekeninrichtingen in het kader van externe bedrijfsvergelijking achtte men niet mogelijk en zelfs niet wenselijk.

De Commissie Rekeningschema Ziekenhuizen heeft zich ook over de

bedrijfsrekening gebogen. Zij heeft zich daarbij laten leiden door de
gedachte dat gestreefd moet worden naar een uniforme bedrijfsrekening,
die zowel beantwoordt aan de behoeften van het interne beleid als aan de
behoeften van de externe bedrijfsvergelijking. Men kwam tot de conclusie
dat alleen een functionele bedrijfsrekening, d.w.z. een bedrijfsrekening

die is opgebouwd uit de in elk ziekenhuis volgens uniforme grondslagen

te onderkennen functies, aan deze vereisten kan voldoen. In 1973 werd
een 'werkmodel voor de samenstelling van een functionele bedrijfsreke-

ning'

uitgebracht.

Het

belangrijkste

verschil met

de

organische

be-

drijfsrekening is gelegen in de te onderzoeken groepen: in de organische

bedrijfsrekening worden deze ingegeven door de organisatiestructuur van

het ziekenhuis,

in de functionele bedrijfsrekening is sprake van een

uniform onderscheid in
de polikliniek

te

onderkennen functies.

'organisch'

Zo kan de prikdienst op

onder de polikliniek resulteren,

'functio-

neel' resulteert deze afdeling altijd onder het laboratorium.

We moeten helaas constateren dat de organische en functionele
bedrijfsrekening nog niet in alle ziekenhuizen zijn ingevoerd. Een aangelegenheid waar het voormalige financieringssysteem niet geheel vreemd

aan zal zijn.

De

gegevens die aan het Centraal Orgaan Tarieven Gezond-

heidszorg (COTG) en aan andere instellingen verstrekt dienden te worden,

konden immers ook aan de categorische bedrijfsrekening ontleend worden.

De invoering van de budgetfinanciering met ingang van 1 januari 1983
heeft bij de ziekenhuizen evenwel een grote behoefte aan kosteninzicht
gewekt.
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In het kader van een diepgaand kosteninzicht is het evenwel niet

voldoende stil te blijven staan bij het ziekenhuis en de verschillende
afdelingen.

Op de meeste hoofdafdelingen van het ziekenhuis is sprake van
een breed scala aan dienstverlening. Kennis van de totale afdelingskosten geeft de verantwoordelijke functionaris nog geen inzicht in het be-

slag op produktiemiddelen door elk type verrichting en in de samenhang

tussen kosten en produktie-omvang. Derhalve zal in hoofdstuk 2 op het
vraagstuk van de kostenverbijzondering worden ingegaan. We zullen daar-

bij uitgaan van de overzichten die aan de Functionele Bedrijfsrekening

ontleend kunnen worden en bespreken hoe daaruit de integrale kostprijs
van elk type verrichting bepaald kan worden, uitgesplitst naar kosten-

soort. Tevens zal ingegaan worden op de variabiliteit van de kosten:

welke kosten zijn vast en welke kosten fluctueren met de produktieomvang.

Maar ook kennis van de kostprijs per verrichting geeft nog geen
volledig

kosteninzicht:

doelstelling

van

het

ziekenhuis

is

niet

de

voortbrenging van rantgenverrichtingen, laboratoriumonderzoeken en verpleegdagen, maar het verlenen van pati8ntenzorg. De kostenverantwoording

zal dus ook bij de patipntenbehandeling zelf dienen aan te sluiten. Op-

dat het kosteninformatiesysteem evenwel niet zal resulteren in een overzicht van de kosten van behandeling van alle patianten, is het van be-

lang om zodanige pati5ntengroepen te onderscheiden dat elke groep betrekking heeft op patidnten met min of meer dezelfde aandoening en min
of meer hetzelfde type behandeling. Tevens zal een inzicht in de kosten

van behandeling voor dergelijke groepen beter aansluiten bij de erva-

ringswereld van de medici, dan de huidige a fdelingsgeori8nteerde overzichten. Groot (1978, p. 196) verwoordt dit als volgt: "Het gaat dus
over de kostenconsequenties m.b.t. de behandeling van patiantenpopulaties. De kostenevaluatie op het geaggregeerde niveau laat dan ook het
individuele geval met al zijn afwijkingen onverlet. Afwijkingen in het

individuele geval zijn gezien de kostenstructuur van weinig belang en
behoeven dan ook niet de kostenevaluatie op het meer geaggregeerde niveau te ontkrachten.

Zo zal de dialoog tussen econoom en medicus al spoedig uitmonden

in het bezien van meer structurele elementen, waarbij echter de materie

voor beiden herkenbaar blijft. Voor de medicus omdat het startpunt ge-
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vonden wordt in de arts-patiint relatie, voor de econoom omdat zij tenslotte inspeelt op de kostenrelevantie, die gaat inspelen op de elementen van infrastructureel karakter.

In deze dialoog ligt de grondslag voor de synthese tussen de
individuele context waarin zich de arts beweegt en de meer geaggregeerde

context

waarin voor de econoom de kostenproblematiek eerst

relevant

wordt.

Aldus zal een poging tot synthese vanuit pati&ntenzorg kunnen
uitgroeien tot een werkelijke synthese tussen economie en gezondheidszorg."

In hoofdstuk 3 zullen de meest toegepaste pati nten-classifica-

tiesystemen besproken worden.

Omdat deze classificatiestelsels meren-

deels in de Verenigde Staten zijn ontwikkeld en derhalve zodanig van
opzet zijn dat zij inspelen op de organisatie van de Amerikaanse gezond-

heidszorg is het de vraag of deze stelsels zonder meer overgenomen kun-

nen worden door Nederlandse ziekenhuizen. In hoofdstuk 4 zal hier nader

op ingegaan worden door naar analogie van het in de V.S. wijdverbreide
DRG-classificatiesysteem Nederlandse DRG-definities te ontwikkelen.
Hoofdstuk 5 beschrijft de integratie van drie reeds beschikbare,

maar veelal nog

gescheiden

functionerende

informatiesystemen.

Aan de

hand van gegevens uit de financiAle informatie blijkt het mogelijk de
kostprils per verrichting te bepalen. Aan de hand van gegevens van de
Stichting Medische Registratie blijkt het mogelijk patianten te classi-

ficeren in medisch- en economisch-homogene pati ntengroepen. In de ver-

richtingenadministratie of eventueel debiteurenadministratie staat per
patiant gespecificeerd welke verrichtingen zijn aangevraagd t.b.v. zijn
behandeling. Door deze gegevens te integreren, kan per patidntengroep
een verrichtingen- en kostenprofiel bepaald worden.

Tot slot zullen in hoofdstuk 6 enkele toepassingsmogelijkheden
van dergelijke profielen aangegeven worden. Daarbij zal tevens aandacht

geschonken worden aan enkele gebieden waarop deze profielen minder tot
hun recht zullen komen.

Alvorens evenwel te beginnen met de beschrijving van de ontwikkeling van een pati8ntgeori2nteerd kosteninformatiesysteem zal de huidi-

ge stand van zaken met betrekking tot het inzicht in de ziekenhuiskosten

besproken worden. Daarbij zal zowel aandacht gegeven worden aan het inzicht dat men heeft t.a.v. de kosten van de ziekenhuissector in totali-

5

teit, als aan het inzicht dat men op bedrijfstakniveau heeft met betrekking tot verschillen in kosten tussen ziekenhuizen en aan het kosteninzicht dat in het individuele ziekenhuis voorhanden is.
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1. Kosteninzicht in ziekenhuizen

1.1. Macro-niveau

Kostengegevens m.b.t. de gezondheidszorg als totaal zijn terug
te vinden in het Financieel Overzicht van de Gezondheidszorg. In de di-

verse overzichten wordt enerzijds aangegeven hoe de kosten zich in de

loop der jaren ontwikkeld hebben, anderzijds hoe de kosten verspreid
zijn over de verschillende sectoren. In tabel 1.1 is aldus aangegeven
hoe de kosten voor de gezondheidszorg zich in Nederland gedurende het
laatste decennium hebben ontwikkeld. De jaarlijkse groei van de totale

kosten is spectaculair; de groei van de kosten voor de intramurale gezondheidszorg en de ziekenhuizen in het bijzonder ligt daar veelal nog

boven. Deze kostenstijging is met name indrukwekkend als men de totale

kosten relateert aan het Bruto Nationaal Produkt tegen marktprijzen:
beliepen de kosten voor de gezondheidszorg in 1974 nog 7,5% van het BNP,

in 1983 lag dit percentage op 8,8%; m.a.w. de kosten van de gezondheids-

zorg stijgen harder dan het BNP, het gaat in de sector gezondheidszorg
om een versnelde kostenstijging.

Deze constatering is niet nieuw. Ook andere Westerse economie5n
kampen met deze problemen. Maar ook 10 jaar geleden werd deze constatering reeds gedaan, gezien de opmerkingen van de toenmalige staatssecre-

taris van volksgezondheid

p. 7): "Evenals

in de

Structuurnota Gezondheidszorg (1974,

in andere landen is er ook in ons land

grote ongerust-

heid ontstaan over de sterke stijging van de kosten van de gezondheids-

zorg. In 1968 bedroegen de totale kosten van de gezondheidszorg rond 5
miljard gulden, hetgeen overeenkomt met 5,5% van het nationaal inkomen;

voor het jaar 1972 worden deze kosten geraamd op rond 10 miljard gulden

ofwel 6,7% van het nationaal inkomen. Ofschoon er voor deze kostenstij-

ging veel verklaarbare redenen bestaan is het, mede met het oog op de
afweging ten opzichte van andere behoeften, van groot belang te kunnen

beschikken over instrumenten om de kostenontwikkeling te beheersen".
In het kader van deze kostenbeheersing achtte de staatssecreta-

ris "de beschikbaarheid van een aan het beleid dienstbare informatie

onontbeerli jk". Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen gegevens die per
voorziening worden verzameld en de gegevens welke per patiant worden
verzameld.

Tabel 1.1. De kosten van de gezondheidszorg 1974-1983
Bron: FOG 1981 t/m 1985

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

mln gld.

Intramurale gezondheidszorg

1)

Specialistische Hulp

Geneesmiddelen en
kunst- en hulpmiddelen
Extramurale gezondheidszorg

11.200
9.718
(20,6)2) (15,3)

12.495

13.785

15.032

16.411

17.659

18.859

19.537

(11,6)

(10,3)

(9,0)

(9,2)

(7,6)

(6,8)

(3,6)

1.222
(10,4)

1.319
(7,9)

1.429
(8,3)

1.567
(9,7)

1.681
(7,3)

1.786
(6,2)

1.819
(1,8)

1.964
(8,0)

(1,3)

1.855
(13,1)

2.025
(9,2)

2.146
(6,0)

2.299
(7,1)

2.434
(5,9)

2.604

2.817
(8,2)

3.065
(8,8)

3.186

2.728
(17,1)

3.059
(12,1)

3.399
(11,1)

3.744
(10,2)

4.101
(9,5)

4.510
(10,0)

4.810

5.068
(5,4)

5.272
(4,0)

433
(17,0)

500
(15,5)

548

598

661

741

771

768

(9,6)

(9,1)

(10,5)

713
(7,9)

(3,9)

(4,0)

(-0,4)

1.082
(16,9)

1.125
(4,0)

1.240
(10,2)

1.375

1.494
(8,7)

1.647
(10,2)

1.794
(8,9)

1.982
(10,5)

2.128

(10,9)

14.438 17.038
(18,0)

19.228
(12,9)

21.257
(10,6)

23.368

25.403

31.709
(7,0)

32.880

(8,7)

27.671
(8,9)

29.640

(9,9)

4.533
(17,4)
821
1.052
(28,1)

5.208
(14,9)
1.202
(14,3)

5.805
(11,5)
1.337
(11,2)

6.415
(10,5)
1.443
(7,9)

6.995
(9,0)
1.568
(8,7)

7.639
(9,2)
1.695

8.219
(7,6)

8.812

9.063
(2,8)
1.983
(3,6)

8.060
1.107

1.640

2.329

Collectieve preventieve
gezondheidszorg

370

Beleid, administratie en
beheer en overige gezondheidszorg

932

Totaal

(7,0)

(6,7)

(7,1)

1.989

(3,9)

(7,4)

(3,7)

1) waarvan:

algemene en categoriale
ziekenhuizen
academische ziekenhuizen

3.862

2) Tussen haakjes is de verandering in % t.o.v. vorig jaar aangegeven.

(8,1)

1.821
(7,4)

(7,2)
1.912
(5,0)

.J
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De informatie m.b.t.

de

gezondheidszorgvoorzieningen zou

infor-

matie moeten bevatten over
- omvang, aard en spreiding van voorzieningen,

- het personeel, de faciliteiten en de financi5le situatie,

- het gebruik, met de bijzonderheden over de patiantenstroom zoals extramurale

huisarts-pati2ntencontacten,

verwijzing

per

specialisme,

poliklinische verrichtingen per specialisme, opnemingen en verpleegduur per specialisme en herkomst van patianten.
Met betrekking tot de pati8ntengegevens werd opgemerkt dat deze

"primair gePigend

zijn voor het

leveren van kwalitatieve

informatie,

maar daarnaast ook kunnen dienen als een administratief hulpmiddel voor
de voorzieningen om gegevens over het gebruik, bijv. over de pati&nten-

stroom te verkrijgen. De landelijke normen voor kwalitatieve toetsing
van voorzieningen door gewestelijke en landelijke organen zullen ook uit
dit soort gegevens worden afgeleid. M.b.t. de klinische zorg wordt daar-

bij gedacht aan die gegevens uit de pati5ntendossiers waarmee de kwaliteit van de zorg kan worden beoordeeld door 'Medical Audits' binnen het
ziekenhuis of door 'Expert Committees' buiten het ziekenhuis.

Uit de resultaten van een gestandaardiseerde beoordeling van
deze patianten dossiergegevens over het gehele gebied van de gezondheidszorg kunnen landelijk via vergelijking en/of verdere toetsing kwaliteitsnormen worden vastgesteld. Ook voor kostenbeheersing die meer wil

zijn dan een in opzet eenvoudige verrichtingen- versus kostencontrole en

voor tari fering zijn deze beoordelingsresultaten onmisbaar" (p. 42).

De hierboven beschreven informatie is bedoeld als grondmateriaal

voor het samenstellen van landelijke richtlijnen voor het besturen en
plannen. Het zijn deze gegevens die van belang zijn bij het opstellen

van de jaarlijkse meerjarenramingen voor de kostenontwikkeling van de

gezondheidszorg als totaliteit en van een aantal deelsectoren. Het kosteninzicht dat hieraan ontleend kan worden kan echter niet meer dan zeer

globaal zijn: ongedifferentieerde kostentotalen en produktiecijfers wor-

den daarin tegen elkaar afgezet. Dit is echter niet bezwaarlilk zolang
op basis van deze gegevens slechts globale beleidsbeslissingen genomen

worden, die later op basis van meer gedetailleerde informatie, verder
uitgewerkt worden.
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Een van de, mede in het kader van de kostenbeheersing, getroffen

maatregelen betreft de invoering van budgetfinanciering in de ziekenhuissector m.i.v.

1 januari 1983. Op zich een globale maatregel, die

nadere uitwerking behoeft. Deze verdere uitwerking van de budgetfinan-

ciering vindt plaats op twee niveaus. Enerzijds zijn, tegelijk met de

invoering van dit

nieuwe

financieringestelsel,

op

sectorniveau "twee

commissies ingesteld die het budgetteringssysteem zullen begeleiden en
voorbereiden. Binnen het COTG is de zgn. commissie-Bredero ingesteld die

zal adviseren omtrent problemen die op grond van de WTG door het COTG
dienen te worden opgelost. Deze commissie zal ondermeer voorstellen doen

omtrent de budgetformule(s) voor 1984 en latere jaren. Daarnaast is een
(inmiddels

opgeheven,

P. N.)

Landelijke

Overlegcommissie

Budgettering

Intramurale Gezondheidszorg gernstalleerd. Binnen deze commissie zullen

de meer algemene problemen en knelpunten worden doorgesproken"; aldus de
staatssecretaris van WVC in het Financieel Overzicht van de Gezondheids-

zorg 1984 (p. 38). Anderzijds kampt men in het individuele ziekenhuis
met de problemen die de budgetfinanciering met zich meebrengt. Als uit-

vloeisel daarvan is men daar immers min of meer gedwongen de interne
budgettering versneld in te voeren, waardoor met name een zware wissel
getrokken wordt op het ziekenhuisinformatiesysteem.

Samenvattend kan worden gezegd dat het kosteninzicht m.b.t. de
gezondheidssector als totaliteit heeft geleid tot het besef dat de kos-

ten van gezondheidszorg snel stijgen, hetgeen aanleiding heeft gegeven

tot een roep

om

kostenbeheersing.

De

gezondheidszorg overziende blijkt

de ziekenhuissector ongeveer een derde van de totale kosten te veroorza-

ken dn een snellere kostenontwikkeling door te maken dan de overige
deelsectoren. Dit &n de kritiek op het vigerende richtlijnen- en tarief-

stelsel waren mede aanleiding tot invoering van de budgetfinanciering in

de intramurale sector.

Bepaling van de budgetformule(s) en het werken

met een vast budget door een ziekenhuis worden daarbij gedelegeerd aan
lagere beleidsniveaus. Hierbij is behoefte aan andersoortige kostengege-

vens; derhalve komt in par. 1.2 en par. 1.3 het kosteninzicht op mesoresp. microniveau aan de orde.
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1.2. Meso-niveau

Op het meso-

of

'bedrilfstak'-niveau worden de kosten van de

ziekenhuissector nader geanalyseerd.

Aan de hand van de eerder genoemde informatiestroom m.b.t. de

gezondheidszorgvoorzieningen beschikt men over de gegevens die nodig
zijn voor een dieper kosteninzicht op meso-niveau. Het NZI vervult in
deze een belangrijke rol. Jaarlijks wordt een 'Financi@le Statistiek'
uitgebracht met betrekking tot de Nederlandse ziekenhuizen;
wordt

ook

een

'Statistiek

Functionele

Bedrilfsrekening'

daarnaast
uitgegeven

m.b.t. de ziekenhuizen die in het betreffende jaar de FBR hebben gehanteerd. Deze statistieken hebben het mogelijk gemaakt kengetallen te ont-

wikkelen en bedrijfsvergelijkende studies uit te voeren. Omdat daarbil
grote kostenverschillen aan het licht traden, ontstond de behoefte deze

verschillen nader te analyseren en na te gaan met welke ziekenhuisken-

merken ze samenhangen. Met name Engeland en de V.S.
hierin

reeds

voorgegaan,

getuige

de

waren Nederland

onderzoeken van Paul

Feldstein

(1961), Martin Feldstein (1965, 1967) en Judith & Lester Lave (1970,
1971). M.b.v. econometrische analysemethoden hebben zij gepoogd de rele-

vante kosten-beInvloedende factoren op te sporen en hun invloed op de
ziekenhuiskosten te analyseren. In Nederland heeft dit onderzoek navolging gevonden in het Basisonderzoek Kostenstructuur Ziekenhuizen (BKZ);
zie NZI (1974, 1975, 1976), van Aert (1977) en van Montfort (1980).

Deze

econometrische

kostenstudies

trachten

kostenverschillen

tussen ziekenhuizen te verklaren uit verschillen in ziekenhuiskenmerken.

Als te verklaren variabele gaat men in deze modellen veelal uit van de
totale ziekenhuiskosten, de kosten per verpleegdag of de kosten per op-

name;

soms neemt men daarbij slechts 66n of meerdere kostensoorten in

ogenschouw. Verschillen in kosten blijken goed verklaard te kunnen wor-

den uit ziekenhuiskenmerken als bouwjaar, aantal bedden, de bezettings-

graad, urbanisatiegraad, affiliatie met een academisch ziekenhuis, opleiding tot specialist en ziekenverzorgende, aanwezige specialismen en
de aanwezige faciliteiten.

Bij het ontwikkelen van econometrische kostenfuncties van ziekenhuizen stuit men op specificatieproblemen. Weliswaar vallen deze kostenfuncties buiten het kader van dit proefschrift, gezien de raakvlakken
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die bestaan met ons onderwerp is het zinvol ze kort aan te stippen:
- een ziekenhuis wordt gekenmerkt door zijn multiprodukt karakter. Niet
alleen omdat "niet alledn de pati8ntenzorg maar ook de veelal daarmee

verbonden

opleidings-

en

researchfuncties

beschouwd

moeten

worden"

(Codman, 1914), maar ook omdat de patiintenzorg zelf een multiprodukt

karakter heeft en moeilijk te omschrijven valt. Zo moeilijk zelfs dat
Berki (1972, p. 32) opmerkt: "In the literature of medical care, and
of hospitals in particular, the definition of output is not only unclear, diverse, conflicting, tautological and ephemeral, but according
to Fuchs there is yet no agreement as to what in principle should be

measured".
Met de ontwikkeling van diverse, ook medisch interpreteerbare,
patiantenclassificatiesystemen lijkt deze opmerking aan betekenis in

te boeten;

al zijn deze classificatiesystemen vaak zo gedetailleerd

dat het probleem van de outputspecificatie t.b.v. econometrische kostenfuncties daarmee niet is opgelost.

In de meeste econometrische studies wordt de ziekenhuisoutput
gemeten in termen van aantallen verpleegdagen en opnamen; daarbij het

aantal polikliniekbezoeken buiten beschouwing latend als outputmaatstaf. Teneinde toch in te kunnen spelen op verschillen in patidntenbestand tracht men een maatstaf te vinden voor het heterogeen samengestelde pati&ntenbestand. Daarbij valt men terug op twee typen alterna-

tieven. Men tracht de ziekenhuisoutput te karakteriseren d.m.v.

de

beschikbare faciliteiten, dan wel d.m.v. de aanwezige specialismen of
diagnosegegevens.

- faciliteiten

Men gaat er vanuit dat de patidntenpopulatie die in een zieken-

huis behandeld wordt te typeren is aan de hand van de aanwezige ziekenhuisafdelingen. Soms telt men enkel het aantal aanwezige nevenafde-

lingen (Carr en P. Feldstein, 1967; Fransisco, 1970). Soms definieert
men dummy variabelen die, aangeven dat ziekenhuizen over exact dezelfde

nevenafdelingen beschikken (Berry, 1970). Natuurlijk is het ook mogelilk om voor elke groep ziekenhuizen met identieke faciliteiten een
afzonderlijk kostenfunctie te bepalen (Berry, 1967; Francisco, 1970).
Een derde mogelijkheid heeft betrekking op het type faciliteiten dat

in een ziekenhuis ter beschikking staat. Berry (1973) constateert dat

er een bepaalde samenhang bestaat tussen de beschikbare faciliteiten
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in een ziekenhuis en dat het aantrekken van nieuwe faciliteiten volgens een bepaald patroon verloopt. Van Aert (1977) bouwt hierop voort
en ontwikkelt een 'faciliteitenschaalindex', er vanuit gaande dat 'fa-

ciliteiten het dienstenpakket goed kunnen meten en worden aangetrokken

in volgorde van toenemende complexiteit. Het hebben van een bepaalde
faciliteit impliceert dat alle voorgaande faciliteiten aanwezig zijn'.

Omdat de voorgaande methoden slechts uitgaan van de aanwezigheid van

de faciliteiten en niet de mate waarin er gebruik van gemaakt wordt
zijn er ook auteurs die daarop in willen spelen door de verrichtingen

te wegen met hun gemiddelde kosten (Cohen, 1970). Dit is echter niet
juist omdat verklaren van de kosten uit een dergelijke outputmaatstaf
tautologisch is. Er zijn echter betere wegingsmogelijkheden mogelijk,

bijv. met het aantal patianten dat op de betreffende afdeling komt of
met subjectieve wegingsfactoren (Shuman e.a., 1972).

- aanwezige specialismen en diagnosegegevens

Ook hier kan uitgegaan worden van de aanwezigheid van een bepaald specialisme of rekening gehouden worden met de mate waarin het

beoefend wordt. Een van de eerste onderzoeken die gebruikt maakt van
specialisme-gegevens is M. Feldstein (1965). Hij hanteert als regres-

soren de percentages pati5nten die door elk van negen specialismen
wordt opgenomen.

Lave en Lave (1971) bespreken een aantal casemix-

indicatoren die gebaseerd zijn op diagnose en operatiegegevens: percentages pati8nten in de 17 ICDA diagnosegroepen, in de 15 ICDA opera-

tiegroepen, percentages pati5nten met nevendiagnoses, percentages pa-

tifnten met diagnoses en operatieve ingrepen die landelijk bil meer
dan 0,5% van de pati6nten voorkomen en een complexiteitsindex voor de
operatieve ingrepen waarbij de honoraria voor de specialisten als wegingsfactoren optreden. Voor al deze casemix-indicatoren blijkt sprake
van grote verschillen tussen de ziekenhuizen, terwijl er op korte ter-

mijn nauwelijks wijzigingen in casemix blijken op te treden voor het
individuele ziekenhuis. De verschillen in casemix tussen ziekenhuizen

blijken slechts gedeeltelijk samen te hangen met de grootte van het
ziekenhuis, aantal faciliteiten, of meer of minder uitgebreide oplei-

dingsmogelijkheden. Casemix-indicatoren, die gebaseerd zijn op diag-

nosegegevens, dienen dus afzonderlijk meegenomen te worden in de te
schatten kostenfuncties.
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Luke

(1979)

beschrijft

eveneens meerdere casemix-indicatoren.

Hij maakt daarbij onderscheid naar vier dimensies van het begrip case-

mix: "complexity (quantity, and perhaps sophistica
tion,

of resources

required to treat a given case type), intensity (quantity of resources
required to treat a given case per day of stay), acuteness (immediacy

of need for intervention based upon penalties of delay) en prognosis
(risk attendant upon the disease even under the best of care)". Prog-

nosis en complexity blijken goed beschreven te kunnen worden m.b.v.
het percentage patidnten met meerdere diagnoses en het percentage pati5nten van 50 jaar en ouder; acuteness m.b.v. het percentage spoedopnamen en het percentage niet-geopereerde
m.b.v. het percentage geopereerde patidnten.

patienten

en

intensity

Lee en Wallace (1972) vergelijken een aantal alternatieve casemix-indicatoren bil het schatten van een kostenfunctie. 'Duration and
extent of disability', 'risk of dying' en 'cellular process within the
body' bleken minder goed te voldoen ter verklaring van kostenverschil-

len tussen ziekenhuizen; de 17 ICDA diagnosegroepen en met name een
onderscheid in 20 (deel)specialismen leverden evenwel goede resultaten
op. Luke (1979) kwam tot vergelijkbare conclusies: tegen de verwachting in bleken 'risk of dying', 'duration of disability' en 'extent of
disability' nauwelijks tot geen samenhang te vertonen met de verpleegduur.

In het BKZ-onderzoek (NZI, 1976 en van Aert, 1977) zijn eveneens
kostenfuncties geschat waarin de casemix geIntroduceerd werd d.m.v.
diagnosegroepen of specialismen.

Hoe gedetailleerder de indeling in diagnosegroepen wordt, des te
groter is de kans dat sprake zal zijn van multicollineariteit. Derhalve wordt in deze situaties veelal slechts indirect gebruik gemaakt van
de

indeling in diagnosegroepen: d.m.v. factoranalyse of principale
componentenanalyse tracht men het aantal regressoren terug te brengen

tot een hanteerbaar aantal. Goodisman en Trompeter (1979) hebben aldus
44 diagnosecategorie5n teruggebracht tot 13 factoren. Feldstein en

Schuttinga (1977) hebben m.b.v. principale componentenanalyse diagnoses en operatieve ingrepen tot een hanteerbaar aantal (10 resp. 10)
regressoren gereduceerd.

Een andere methode die in deze situaties toegepast wordt is het
berekenen van een casemix-indicator als het gewogen gemiddelde van de
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percentages pati8nten in elke diagnosecategorie. Als wegingsco@ffici-

enten worden onder meer gehanteerd de gemiddelde kosten per opname
(Watts en Klastorin, 1980) of wegingsfactoren die gebaseerd zijn op de

informatietheorie: diagnosegroepen die in alle ziekenhuizen in min of

meer dezelfde mate voorkomen worden als minder complex en kostbaar
beschouwd dan diagnosegroepen die slechts in enkele ziekenhuizen geconcentreerd zijn (Evans en Walker, 1972). Deze methode blijkt echter
tot wegingsco5ffici5nten aanleiding te kunnen geven die intuItief onjuist zijn (Horn en Schumacher, 1979). Tevens zijn de schattingsresul-

taten in kostenfuncties niet onverdeeld gunstig (Watts en Klastorin,
1980). Dit kan echter te wilten ziln aan het feit dat men 66n kosten-

functie voor de totale

ziekenhuissector tracht

te Rchatten en gern

rekening houdt met de mogelilkheid dat er sprake kan zijn van groepen
ziekenhuizen met ieder een eigen homogene kostenfunctie (Klastorin en

Watts,

1980). Horn en Schumacher (1979) dragen een andere oplossing

aan door de 167 DRG's waarvoor interpretatieproblemen bestaan m.b.t.

de wegingsco6fficiinten samen te voegen tot 56 groepen en vervolgens
de wegingscofffici nten te herberekenen. Schattingsresultaten die op
basis van deze herziene casemix-indicator gevonden worden, duiden wel

op een belangrijke rol van de casemix-indicator ter verklaring van
verschillen tussen ziekenhuizen in de kosten per opname (Schumacher
e.a., 1979).

Watts

en

Klastorin

(1980)

hehben

een

uitgehreid

vergelilkend

onderzoek op hun naam staan waarin 10 alternatieven om het begrip patientenpopulatie te benaderen worden vergeleken:
- aantal bedden;

- aantal afdelingen die beschouwd worden als 'basic, quality enhancing,
community resp. complex services' (Berry, 1973);

- gewogen gemiddelde van aanwezige afdelingen op basis van subjectieve
bepaalde wegingsco6ffici6nten;

- 51 dummy variabelen die aan- resp. afwezigheid van 51 typen faciliteiten aangeven;

- 32 factoren die m.b.v. factoranalyse van bovenstaande 51 dummy variabelen gevonden zijn;

- Resource Need Index, gebaseerd op alle patiinten. De RNI wordt bepaald

als de som van de, met de landelijk gemiddelde factuurbedragen gewo-
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gen,

percentages patidnten in meer dan 3500 pati@ntengroepen;

deze

groepen komen voort uit 351 diagnose groepen, elk onderscheiden in 5
leeftijdsklassen en in al dan niet geopereerd;

- twee Resource Need Indices, San voor patianten tot 65 jaar en 66n voor
patiUnten van 65 jaar en ouder;

- een DRG-index, berekend als de som van de met de gemiddelde kosten per

DRC Rewogen percentages patidnten in elke DRC. Het betreft hier het
oude, uit 383 DRC's bestaande, DRG classificatleschema;

- 39 principale componenten van de 83 Major Diagnostic Categories van
het oude DRG classificatieschema;

- een DRG casemix-index,

gebaseerd op de informatie-theorie (Evans en

Walker, 1972). Ook hier betreft het het oude DRG classificatieschema.

Kostenfuncties met de kosten per opname als te verklaren varia-

bele en faciliteiten als verklarende variabele gaven over het algemeen
een verklaringskracht te zien die een fractie lager lag dan de verklaringskracht in kostenfuncties met diagnosegegevens als regressoren; met

uitzondering van de Evans-Walker casemix-index die zelfs resulteerde in

een niet significant van 0 verschillende regressiecoafficiant. Een directe casemix maatstaf blijkt dus over het algemeen iets beter te voldoen dan een indirecte casemix-maatstaf. In veel onderzoeken worden bei-

de maatstaven echter naast

elkaar gebruikt

(NZI,

1976 en Van Aert,

1977).

Door toepassing van deze econometrische technieken blijkt het

dus mogelijk om kostenfuncties voor de ziekenhuissector te schatten.
Door in deze regressievergelijkingen de ziekenhuiskenmerken van een be-

paald ziekenhuis te substitueren, verkrijgt men de kosten die dat zie-

kenhuis gemaakt zou hebben als zij gefunctioneerd zou hebben als het
gemiddelde ziekenhuis met dezelfde ziekenhuiskenmerken. Door deze ver-

wachte kosten te relateren aan de werkelijke kosten van dat ziekenhuis

verkrijgt men een kostenindex voor het betreffende ziekenhuis. Bil de
interpretatie van een dergelijke kostenindex van een ziekenhuis moet men
evenwel

de

nodige

voorzichtigheid

in

acht

nemen

(Van

Aert,

1977,

p. 181): "Daarnaast blijft de vraag of er nog andere kosten-relevante
factoren zijn die niet in de modellen zijn opgenomen. Uit de vooranaly-

se, waarin een veelheid van gegevens met name is bezien op de samenhang

met de kosten,

zijn deze niet naar voren gekomen .... . Factoren die
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niet als zodanig konden worden opgenomen zijn de kwaliteits- en efficiency-verschillen tussen ziekenhuizen daar hiervoor tot op heden nog
geen adequate meeteenheden beschikbaar zijn. Met bepaalde kwaliteitsaspecten is impliciet rekening gehouden voor zover ze begrepen zijn in

sommige verklarende variabelen die in het model zijn meegenomen. Dit
betekent dus, dat de afwijkingen van de kostenindex van 1 niet in totaliteit als efficiency-verschillen kunnen worden aangeduid. Een gedeelte
hiervan zal ook te maken hebben met kwaliteitsverschillen van de zieken-

huisoutput, en eventueel andere factoren, zoals historische gegevenheden
etc. Wel mag men stellen dat de verschillen in de kostenindex niets meer

te maken hebben met expliciet opgenomen factoren als de functie van het
ziekenhuis, de omvang,

de bezettingsgraad,

jaar, enz., als tenminste

mag

de verpleegduur, het houw-

worden aangenomen dat zi 1 goed zijn geme-

ten. Op deze manier kan dus de discussie cmtrent factoren als kwaliteits- en

efficiency-verschillen, voor

zover niet meegenomen in het mo-

del, veel gerichter plaatsvinden, daar de marge in de kosten die deze
factoren gemiddeld genomen tot gevolg kunnen hebben, nader is omlijnd".

Men dient

zich echter te realiseren dat dit alles betrekking

heeft op het ziekenhuis als totaliteit en niet op individuele afdelingen
of specialismen binnen dat ziekenhuis.

1.3. Micro-niveau

Het kosteninzicht is in individuele ziekenhuizen in de meeste
gevallen niet groot.

Wettelijk gezien worden er op administratief-economisch terrein
alleen verplichtingen opgelegd m.b.t. de inrichting van de jaarrekening

die gepubliceerd moet worden in het kader van de naar buiten toe af te

leggen verantwoording voor het gevoerde beleid.

Zo eiste het Besluit

Jaarrekening Ziekenhuisvoorzieningen 1975 (NZI, 1975 en Vleesblok e.a.,
1981) m.b.t. de te verstrekken kostencijfers onder meer:

"art.

25.

1.

Over de gang van zaken m.h.t.

wordt

inzicht gegeven door:

de ziekenhuisvoorziening

a. detaillering van de resultatenrekening

over het verstreken boekjaar met gebruikmaking van de driecijferige re-

keningen van rubriek

4

"Kosten" en de tweecijferige rekeningen van de

rubrieken 8 "Opbrengsten" en 9 "Diverse rekeningen van baten en lasten"
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van deel I van het 'Rekeningsschema van ziekenhuizen en bejaarde
ntehuizen', uitgegeven door het NZI, zoals dit voor dat boekjaar gegolden
heeft", en

"art. 25. 2. In

de toelichting op de resultatenrekening wordt, met ge-

bruikmaking van de viercijferige rekening van de rekeninggroepen
411 t/m
417 "Salarissen" een overzicht gegeven van de gemiddelde

personeelshe-

zetting gedurende het boekjaar".
M.b.t. produktiecijfers wordt ge5ist:

"art. 24. 2. In de omvang van de activiteiten wordt nader
inzicht gegeven door het verstrekken van kwantitatieve gegevens; als zodanige
gegevens worden in ieder geval aangemerkt: het aantal opnamen per speciali
sme, het aantal verpleegdagen, de heddencapaciteit, het bezettingspercentage, de gemiddelde verpleegduur per specialisme, het aantal operaties
,
verlossingen, r8ntgenverrichtingen, laboratoriumonderzoekingen, fysische
therapiebehandelingen en functie-onderzoekingen. Deze gegevens worden
gesplitst naar klinische en poliklinische activiteiten".
In hun toelichting op het 'Besluit Jaarrekening Ziekenhuisvoor-

zieningen'

merken Vleesblok e.a. (1981, p.

resultatenrekening

wordt

vooralsnog

116)

derhalve op: "Van de

alleen een detaillering verlangd

conform het categorisch rekeningsschema van het
ziekenhuizen en bejaardentehuizen'.

'Rekeningsschema voor

Het voorschrijven van een detaillering naar de in deel II van
dat rekeningschema opgenomen functionele bedrijfsrekening wordt, gezien
de ontwikkeling waarin de functionele bedrijfsrekening zich nog bevindt,
prematuur geacht".

De jaarrekening vereist dus alleen een onderverdeling van kosten
naar kostensoorten en niet naar kostenplaatsen. Dit laatste heeft tot
gevolg dat een aantal ziekenhuizen dit kostenonderscheid ook niet aan-

brengt omdat hun financiile administratie alleen ingericht is m.b.t.
deze wettelijke eisen en niet t.b.v. managementondersteuning. Een aantal
ziekenhuizen hanteert naast het categorische rekeningschema echter
ook
een organisch rekeningschema, zodat zij de conform art. 24 lid 2 gepresenteerde produktiecijfers wel kunnen relateren aan de daarmee samenhan-

gende, directe afdelingskosten en daarmee de afdelingshoofden enig inzicht kunnen geven in het financieel reilen en zeilen van hun afdeling.

Slechts een klein aantal algemene ziekenhuizen weet daarnaast ook nog
hoe hoog de indirecte kosten per afdeling zijn doordat ze de Functionele
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Bedrilfsrekening (FBR) hanteren. Een door het NZI ontwikkeld computerprogramma t.b.v. de FBR maakt het immers

mogelijk

de kosten van de hulp-

afdelingen aan de hand van kostenverdeelsleutels toe te rekenen aan de
hoofdafdelingen die rechtstreeks werkzaam zijn t.b.v. de behandeling van

de patianten. Als wij hieronder spreken over de functionele bedrijfsrekening wordt met name gedoeld op deze kostentoerekening.

Al kunnen we een

opgaande lijn in het kosteninzicht van zieken-

huizen constateren al naar gelang ze het categorische, organische of
functionele rekeningschema hanteren, daarmee kunnen we nog niet conclu-

deren dat in dit laatste geval sprake is van een verregaande kosteninzicht. Op de meeste afdelingen is immers geen sprake van een homogene
produktie omdat elk type verrichting in een andere mate beslag zal leg-

gen op de diverse produktiefaktoren. Kennis van de totale, directe en
indirecte,

afdelingskosten en van de produktiehoeveelheden geeft nog

geen inzicht in de samenhang tussen kosten en produktie. Dit inzicht
ontbreekt dan ook in de meeste ziekenhuizen. Daarmee ontbreekt dan wel

een belangrijke schakel in het proces van de kostenbeheersing in het
ziekenhuis. Immers, zoals Blox en Theeuwens (1975, p. 132) opmerken:

"Een operationele norm, gedefinieerd

in

termen van inzet produktiemidde-

len per eenheid geleverde prestatie, is 56n van de voorwaarden voor kostenbeheersing".

De enige samenhang die men in het ziekenhuis, tot de invoering
van de budgetfinanciering, kende tussen produktie en kosten verliep via

de richtlijnen van het COTG (1983). Daarin worden immers de maximaal
toegestane kosten per verrichting vastgelegd. Zo zien de maximale sala-

risbedragen per verpleegdag voor een particulier ziekenhuis met 600 bezette bedden er in 1983 voor een aantal personeelscategorie n als volgt
Uit

- directie en leidinggevende functionarissen

f

2,34

- economische en administratieve dienst

f

6,88

- medische administratie

f

1,075

- huishoudelijk en keukenpersoneel

f 15,08

- magazijn

f

0,567

- intern transport

f

0,766

- verpleegkundig personeel

f 54,61
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Er zijn ook diverse salarisrichtlijnen die niet aan de verpleegdagen zijn gerelateerd:

- salarissen van OK-personeel mag maximaal 32% uitmaken van de opbrengst

berekend op basis van de groeptarifering 1 t/m 6 en van 43,8% van de
opbrengst van operaties die zijn ingedeeld in tariefgroep 7;

- per 160 klinische dan wel 100 poliklinische bevallingen mag het salaris van 56n gediplomeerd verpleegkundige worden ingecalculeerd;

- per opname op de afdeling dagbehandeling geldt een salarismaximum van
f 50,95;

- voor fysische therapie geldt een maximaal salarisbedrag van f 9,474
voor massage en/of oefentherapie en van f 4,017 voor overige verrichtingen;

- voor een logopediebehandeling van 20 minuten geldt een maximaal salarisbedrag van f 10,90;

- de maximale salarisbedragen voor personeel van een klinisch-chemisch

en

haematologisch

1.500.000

laboratorium met een jaarproduktie van meer dan

Spaanderpunten

staan

op f

0,914

per punt.

De produktie

m.b.v. meerkanalige apparatuur wordt hierbij buiten beschouwing gelaten; voor deze produktie mag maximaal 1,5 kracht analytisch personeel
worden ingecalculeerd;

- de salariskosten voor rBntgenpersoneel mogen maximaal 40,8% van de
opbrengst uitmaken.

De rantgenafdeling is de enige afdeling waar de materiaalkosten
expliciet aan een richtlijn zijn onderworpen: het film- en contrastmid-

delenverbruik mag maximaal 30% van de opbrengst uitmaken; in een ziekenhuis waar een uroloog werkzaam is bedraagt dit 32%. Met betrekking tot

onderhoud is een richtlijn van kracht waarin staat aangegeven dat de
totale onderhoudskosten,

incl.

salarissen en sociale lasten en mate-

riaalkosten, niet meer dan f 9,75 per verpleegdag mogen bedragen.

Daarnaast is nog sprake van richtlijnen m.b.t. de afschrijvingen.

Deze

geven ondermeer de afschrijvingsbasis aan,

de historische

kostprijs, en de afschrijvingspercentages zoals die voor de diverse activa van kracht zijn.

Omdat alle richtlijnen oorspronkelijk zodanig waren opgesteld

dat zij slechts maxima per verrichting aangaven, was er geen plafond
gesteld aan het aantal uit te voeren verrichtingen. De volumina werden

'

20

slechts indirect beperkt, d.m.v. het vergunningenbeleid voor bijzondere

verrichtingen ex art. 18 Wet Ziekenhuis Voorzieningen en het vergunnin-

genbeleid voor verbouw en nieuwbouw van ziekenhuisvoorzieningen; dergelijke bouwplannen behoeven immers goedkeuring van de Minister, die daarover advies dient in te winnen bij het College van Ziekenhuis Voorzie-

ningen. Teneinde ongebreidelde groei van de nevenverrichtingen tegen te

gaan, is derhalve een richtlijn uitgevaardigd m.b.t. de maximale groei

van de salarissen van paramedisch en medisch hulppersoneel en van de
afschrijvingskosten voor medische en overige inventarissen. Voor 1983 is
een maximale stijging van de salariskosten toegestaan van 1,17%, terwijl

de maximale stijging van de afschrijvingskosten is gesteld op 6,1% van
de maximaal toegestane afschrijvingskosten voor 1982.

In zijn beschrijving van de functie van de richtlijn stelt De
Jong (1979 p. 617): "De functie van de richtlijnen is daarin gelegen dat

prikkels worden ingebouwd tot een economisch doelmatig handelen.

Die

prikkels komen sterker door naarmate de richtlijn sterker uitdrukking
geeft aan de werkelijke produktiekosten bij een zo efficiant mogelijke

voortbrenging. De functie van de richtlijn is daarin gelegen, dat het
gemis van de regulerende werking van het prijsmechanisme zo goed mogelijk wordt gecorrigeerd. De richtlijn heeft een taakstellend karakter
t.a.v. de kostenhoogte en vervult daarin exact dezelfde rol als de interne budgettering ... . Het is zeer de vraag of de richtlijnen zich wel

voldoende hebben aangepast aan de ontwikkelingen die zich in de algemene

ziekenhuizen hebben voorgedaan".
Al zouden we volgens De Jong in theorie de richtlilnen dus als
grondslag

voor

kosteninzicht

moeten

kunnen hanteren,

in de

praktilk

blijkt dat de COTC-richtlijnen deze functie niet kunnen vervullen. Immers:

- de richtlijnen specificeren slechts maximumbedragen;

- het betreft over het algemeen slechts salarisrichtlijnen en afschrijvingsrichtlijnen en geen overige kostensoorten. Eventueel te verwerven
kosteninzicht zal dus beperkt zijn;

- het belangrijkste bezwaar betreft echter de in de richtlijnen gehanteerde output maatstaf: verpleegdagen, Spaanderpunten, fysiotherapie,
opbrengsten OK, opbrengsten rantgen. Omdat de produktie van deze afde-

lingen niet homogeen is leggen de diverse verrichtingen niet in de-
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zelfde mate beslag op de produktiefactor arbeid. In het kader van het

richtlijnenbeleid is dat geen bezwaar omdat men er slechts maximum
salarisbedragen voor een afdeling mee vaststelt, in het kader van kosteninzicht levert het problemen op:

. de verpleegintensiteit van verpleegdagen loopt veel uiteen. Dit pro-

bleem wordt onderkend in diverse methodes om de werklast op een ver-

pleegafdeling vast te stellen, bijv. de ABCDE-methode en 'kruisjesmethode'

(Berenschot,

1972),

PRN

'76

(Tilquin,

1978)

en

GRASP

(Meyer, 1978);

. voor elke drie minuten zuivere analistentijd die nodig was voor het

doen van een laboratoriumbepaling werd in 1955 aan die bepaling &&n

Spaanderpunt toegekend.

In die tijd kon men aan de spaanderpunten

dus inderdaad enig (salaris)kosteninzicht ontlenen. Met de verre-

gaande automatisering

in het klinisch-chemisch en haematologisch

laboratorium is daar evenwel een einde aan gekomen. Het buiten de
Spaanderpunten-produktie houden van de meerkanalige apparatuur

is

slechts een gedeeltelijke oplossing;

. voor elke fysische therapiebehandeling, behalve massage en oefenthe-

rapie,

staat

hetzelfde maximum

salarisbedrag.

Deze verrichtingen

zullen echter niet voor alle verrichtingen even veel tijd per pati-

ent vergen:

groepstherapie en UKG zullen per patiant vaak op een

lager tijdsbeslag uitkomen dan de overige verrichtingen, terwijl het

voor een aantal verrichtingen verschil zal uitmaken of ze klinisch,
in het beddenhuis, dan wel poliklinisch, op de afdeling fysiotherapie, plaatsvinden. Overigens zal de gemiddelde arbeidstijd per type
verrichting niet erg veel verschillen;

. niet elke operatie of rBntgenfoto vergt even veel arbeidstijd. Daar-

op speelt het richtlijnenstelsel in door de maximale arbeidstijd te

variiren met het tarief van de operatieve ingrepen en rantgenverrichtingen. Het feit dat slechts 8 OK tariefgroepen zijn onderschei-

den doet echter vermoeden dat de COTG-richtlijnen hier geen juiste
kostengrondslag zullen vormen.

'Bij gebrek aan beter' hanteert men het tarief voor een verrich-

ting wel als benadering van de, integrale, kostprijs van die verrich-

ting. Theoretisch zou dit volgens De Jong (1979, p. 612) juist zijn:
"Omdat de prijs als regulator van vraag en aanbod doelbewust is uitge-
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schakeld, is een belangrijke prikkel tot bevordering van een economisch
doelmatig handelen buiten spel gezet. Ter compensatie van dit verlies is

men gekomen tot richtlijnen (normen) waarop de tariefzetting van zieken-

huizen wordt gebaseerd. Anders gesteld, voor de regulering van vraag en
aanbod is primair de gegeven sociale wetgeving bepalend; voor het berei-

ken van een economisch doelmatig handelen zijn - als onderdeel van een
andersoortige wetgeving - richtlijnen ingesteld. Indien de richtlijnen

als hier bedoeld zouden leiden tot tarieven, welke exact uitdrukking
zouden geven aan de werkelijke produktiekosten bij een efficiante voort-

brenging zou men van normatieve tarieven in de strikte zin van het woord

mogen spreken. ...De mogelijkheden om tot een tariefzetting te komen als

hierboven omschreven zijn echter in de praktijk niet aanwezig... Deze
uitspraak impliceert dat de praktijk grenzen stelt aan de mogelijkheden

tarieven en/of richtlijnen op basis van integrale kostprijsberekening
vast te stellen".

Van der Poel en Rigter (1979, p. 443) vullen daarop aan: "...
kan worden geconcludeerd dat het vaststellen en hanteren van op integra-

le kostprijsberekeningen gebaseerde tarieven in de Nederlandse situatie

geen bijdrage kan leveren voor het ordenen van en het richtinggeven aan
de wijze van aanwending van de produktiemiddelen. Evenmin zullen derge-

lijke tarieven op zich een bijdrage leveren aan het op een meer efficiante wijze doen leiden van een instelling". Groot (1975, p. 7) stelt

het als volgt "Kosten en opbrengsten behoren tot twee verschillende werelden en worden door eigen wetmatigheden beheerst. ... verbindt aan dit

verschil tussen kosten en opbrengsten de conclusie, dat wij de kosten zo
gedetailleerd en uitvoerig mogelijk moeten kennen en dat wij ons bij het

declareren kunnen beperken tot een

zo

globaal mogelijke aanpak". Tarie-

ven vervullen - ook v66r de invoering van de budgetfinanciering - dus
slechts een financieringsfunctie.

In het kader van het tarievenbeleid tracht men de tarieven voor

nevenverrichtingen immers zodanig vast te stellen dat slechts de landelijk gemiddelde directe kosten van een verrichting daarin hun dekking
vinden, alsmede een beperkte opslag ter dekking van de overhead wordt
verkregen.

De

totale,

aanvaardbare,

ziekenhuiskosten die hun dekking

niet vinden in de opbrengst van de nevenverrichtingen, vinden vervolgens
hun dekking in het, vervuilde, verpleegdagtarief.
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Naast het feit dat er verrichtingen zijn waarvoor (nog) geen
tarief is vastgesteld, zijn er nog een aantal belangrijke motieven aan
te voeren om ook in de overige gevallen het tarief niet als kostprijsindicatie te gebruiken:

- de tarieven zijn landelijk uniform
Daar de infrastructuur van afdelingen verschilt, zal ook de kostenstructuur verschillen. Dit zal zich met name doen gelden m.b.t. het

klinisch-chemisch laboratorium waar de kostenstructuur van een verre-

gaand geautomatiseerd laboratorium veel zal verschillen van dat van
een niet geautomatiseerd lab.

Ook aanschaf van r8ntgenapparatuur die voor meerdere rantgenon-

derzoeken gebruikt kan worden veroorzaakt een andere kostenstructuur
dan rantgenapparatuur die deze mogelijkheden niet biedt. Uitgaan van
de tarieven betekent evenwel uitgaan van dezelfde kostenstructuur voor
alle ziekenhuizen;

- de basis voor de tarieven is veelal jaren geleden gelegd. De Spaanderpunten zijn, zoals reeds eerder vermeld, reeds in 1955 toegekend.
Al was de tariefgrondslag destijds een redelijke maatstaf voor de kosten, dat zal nu niet meer het geval zijn. Door de procentuele tariefs-

verhogingen, bijv. van f 1,60 naar f 1,70 per punt, verandert immers
alleen de absolute hoogte van de tarieven en blijven de tariefsverhou-

dingen constant. Uitgaan van de tarieven betekent dus uitgaan van dezelfde tariefsverhoudingen in de loop der jaren;

- de tarieven zijn vastgesteld ter dekking van de directe kosten. Indi-

recte kosten worden in principe niet verrekend in deze tarieven en
vinden hun dekking in het verpleegdagtarief;

- tarieven worden slechts driejaarlijks aangepast,

terwijl de kosten

jaarlijks wijzigen;

- slechts het tarief van een verrichting is bekend. Daarmee is nog niet
de opbouw van een kostprijs naar kostensoorten gegeven. En het is niet

aanvaardbaar om te veronderstellen dat de opbouw naar kostensoorten
voor de afdeling als totaal ook van toepassing zal zijn voor de afzon-

derlijke soorten verrichtingen. Al zou bijvoorbeeld een rdntgenverrichting met een tarief dat twee keer zo hoog is als dat van een andere rdntgenverrichting ook twee keer zoveel kosten, daarmee is nog niet

gezegd dat de arbeidskosten, de afschrijving en intrest, de kosten aan

film en contrastmiddelen en de kosten aan administratieve verwerking
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op de rBntgenafdeling ieder op zich ook twee keer zo hoog zijn.

Voor een meer uitgebreide rapportage m.b.t.

knelpunten in de

richtlijnen- en tarievenstructuur, in samenhang met kosten en kostprils,

zij verwezen naar de rapportage van het Technisch Overleg Knelpunten
(1980) en de Commissie Structuur Ziekenhuis(verpleeg-)tarieven (1980).
Hier zij nog slechts vermeld dat deze laatste "commissie meent dat in

verband met het dynamisch karakter en de mogelijke daardoor ontstane
vrije opbrengsten het vaststellen van integrale tarieven moet worden

ontraden". Gezien het feit dat de tarieven slechts een financieringsfunctie hebben, is dit ook niet bezwaarlijk; gevolg is echter dat aan
dergelijke tarieven geen kosteninzicht ontleend kan worden.

Voor de ziekenhuissector in totaliteit blijkt dus nauwelijks
sprake te zijn van een gedetailleerd kosteninzicht. Maar er zijn uitzonderingen.

1.4. Partible kostenonderzoeken

Ziekenhuizen met een gedetailleerd kosteninzicht op alle afdelingen zijn in Nederland niet of nauwelijks te vinden, zeker niet als we

de situatie v66r de invoering van de budgetfinanciering, per 1 januari
1983, in ogenschouw nemen. Er kan echter wel melding gemaakt worden van

partille kostenonderzoeken, waarbij men de kostenstructuur van 66n of

meer afdelingen in kaart probeert te brengen.

De resultaten van deze

studies zijn overigens in de meeste gevallen ziekenhuis-gebonden.

Een van de eerste onderzoeken op dit gebied is verricht door van

der Hilst e.a.

(1973).

In opzet betreft het hier zelfs een integraal

ziekenhuiskostenmodel.

De eerste stap die in dit model voorgesteld werd was de doorbe-

rekening van de kosten van hulpafdelingen aan hoofdafdelingen. Als voorloper op het later door het NZI gelntroduceerde computerprogramma ten
behoeve van de Functionele Bedrijfsrekening (NZI, 1976) werd een input-

ouput analyse uitgevoerd voor de kosten van 66n algemeen ziekenhuis.
Nadat een overzicht van de directe kosten, gespecificeerd naar kostensoort was opgesteld voor alle ziekenhuisafdelingen, werden aan de hand

van kostenverdeelsleutels de kosten van de hulpafdelingen doorberekend

25

aan de hoofdafdelingen. Daarmee waren voor alle afdelingen niet alleen
de directe maar ook de indirecte kosten bekend. Juist zoals mogelijk is
bij de FBR, werden ook in deze studie de indirecte kosten gespecificeerd
naar plaats van herkomst en naar kostensoort.

De tweede stap in deze studie betrof de kostenverbijzondering
van directe &n indirecte kosten van de rBntgenafdeling en de afdeling
functie-onderzoek naar de verschillende typen rantgenverrichtingen en

functie-onderzoekingen.

Daartoe werd m. b.v.

Delphi-technieken bepaald

hoeveel arbeidstijd van rBntgenlaborantes gemiddeld nodig was per type
rantgenonderzoek, hoeveel en welk soort filmpje en eventueel contrastmiddel, welk r6ntgenapparaat gebruikt werd, hoe lang de betreffende on-

derzoekskamer bezet werd gehouden, welke kosten veroorzaakt werden bij
het ontwikkelen e.d. Daarnaast bleek er ook sprake te zijn van algemene
kosten die voor elke verrichting even hoog zijn, bijv. de administratie-

ve verwerking van de uitslagen en het maken van afspraken. Aan de hand
van deze gegevens, gegevens m.b.t. het aantal verrichtingen dat in het
betreffende jaar van elk type is gedaan en de gegevens m.b.t. directe en
indirecte kosten, gespecificeerd naar kostensoort, is de integrale kost-

prijs per rBntgenverrichting bepaald. Op dezelfde wijze zijn ook inte-

grale kostprijzen per functie-onderzoek berekend.

Nadere analyse van de opbouw van de kostprijs van de diverse
r'6ntgenverrichtingen en functie-onderzoeken leverde nog enkele additio-

nele, maar daarom niet minder belangwekkende, resultaten op: een aantal

verrichtingen heeft dezelfde kostenstructuur. Werden t.b.v. het kosten-

verbijzonderingsproces op de rBntgenafdeling 73 soorten rBntgenfoto's
onderscheiden, er blijkt sprake te zijn van slechts 9 Eenheden Van Verrichting (EVV) die de kostenstructuur van 41 verrichtingen vastleggen;

deze 41 verrichtingen betreffen 95.7% van het totaal aantal rBntgenonderzoeken en 88% van de kosten van de rBntgenafdeling. Teneinde tot
een overzichtelijk kosteninzicht te komen is het dus mogelijk zich te
beperken tot deze 9 EVV's.

Hiermee was de methodologie, die in het kader van kostenverbijzondering naar verrichtingen van belang is,

ontwikkeld. Het feit dat

deze techniek slechts voor twee afdelingen is toegepast betekent echter
dat

dit,

krijgt.

in

opzet

integrale,

kostenonderzoek een

partieel

karakter
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In het kader van de beschrijving van het interne budgetteringsproces in een ziekenhuis geeft Blox (1976) een uiteenzetting van de bud-

get-opstelling voor de operatiekamer. Daartoe is het noodzakelijk eerst
na te gaan hoe de samenhang is tussen produktiefactoren (koeten) en pro-

duktie (type operatie). Alleen de kosten die binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het hoofd van de OK liggen worden daarbij meegenomen. Het betreft:

- personeelskosten (* 75% van de totale afdelingskosten), onderscheiden

naar personeelscategoriedn;

bijv. verplegend personeel en anesthesie

personeel;

- inzet van Operatie Kamers. Dit is van belang i.v.m. bezettingscijfers;

- medische middelen (f 10%) zoals narcosemiddelen, verband, kunstmiddelen.

M.b.v. vragenlijsten is van elke operatie vastgelegd welke produktiemiddelen gebruikt zijn en in welke mate. Aan de hand van deze gegevens zijn

de gemiddelde kosten voor 900 soorten operaties berekend. M.b.t. perso-

neelskosten werd daarbij expliciet onderscheid gemaakt in effectieve en
niet-effectieve personeelsuren.

Ook hier is het mogelijk operaties met eenzelfde beslag op produktiefactoren in groepen in te delen; 260 soorten operaties, goed voor

92% van het totaal aantal operaties,

zijn aldus onder te brengen in

slechts 10 klassen.

Aan de Technische Hogeschool Twente is door de afdeling bedrijfskunde (1980) een vergelijkend onderzoek uitgevoerd m.b.t. de kost-

prijs van verrichtingen in isotopenlaboratoria. Dit onderzoek werd uit-

gevoerd met het doel te komen tot een kostenverbijzonderingssysteem dat

bruikbaar is bij de interne bedrijfsvoering van de laboratoria

en als

basis kan dienen voor een billijke tariefstelling.

De gegevens m.b.t. de produktiemiddelen die bij de diverse iso-

topenbepalingen gebruikt worden,

zijn op zeer gedetailleerde wijze in

meerdere laboratoria verzameld m.b.v. multi-moment-opnamen door een van
de onderzoekers en m.b.v. tildschrijven door laboratoriumpersoneel. Een

werkgroep heeft de gegevens, die op deze wijze in meerdere laboratoria

verzameld zijn, besproken en aan de hand daarvan normen gesteld voor
methoden, tijden en materiaalkosten.
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Daarnaast is d.m.v. een enqu&te inzicht verworven in de kostengegevens van de verschillende laboratoria. Aan de hand van deze gegevens

zijn gemiddelde

salarisbedragen voor de diverse personeelscategorie5n

bepaald, afschrijvingspercentages en gemiddelde aanschafwaarde voor de

diverse soorten apparatuur en de directe materiaalkosten per verrichting.

Op basis van deze kostengegevens en de normen voor methoden,
tijden en materiaalkosten is de kostprijs van elk type isotopenverrichting berekend. Daarnaast is een overhead-toeslag per verrichting bepaald
voor administatie, huisvesting en algemeen materiaalverbruik.

Het resultaat van dit onderzoek is derhalve een gemiddelde integrale kostprijs per isotopenverrichting:

zowel de gegevens op basis

waarvan de normen voor methoden, tijden en materiaalverbruik tot stand
zijn gekomen als de kostengegevens zijn immers uit meerdere instellingen
afkomstig.

Een afdeling waar zeer veel arbeidsonderzoek gedaan is, is de
verpleegafdeling.

Weliswaar worden zelden kosten in deze onderzoeken

betrokken, toch kunnen we deze arbeidsonderzoeken rangschikken onder de

partidle kostenonderzoeken,

omdat de

salarissen verreweg de grootste

kostenpost zijn op de verpleegafdeling, zeker als we afzien van de huisvestingskosten.

De verpleegdag op zich kan niet als een billijke outputmaatstaf

van een verpleegafdeling beschouwd worden, daarvoor lopen de behoeften
van de patiZnten aan verpleegkundige zorg te veel uiteen; zie Van Bergen
en Hollands (1972). Door de werklast die elke patiSnt met zich meebrengt

te kwantificeren poogt men daar rekening mee te houden. We zullen hier

niet gedetailleerd ingaan op de vele studies die op dit terrein zijn
uitgevoerd, maar slechts de algemene lijnen beschrijven waarlangs deze
pati@ntenclassificatiesystemen zijn opgezet; zie ook Van Rest (1974) en
Dehoucke (1983).

Als uitgangspunt worden de werkzaamheden van verpleegkundigen in
drie categoriedn onderscheiden (Berenschot, 1978)

- handelingen die slechts aan of bij een beperkt aantal pati5nten worden

uitgevoerd; van deze handelingen wordt de frequentie en tijdsduur per
handeling vastgesteld;

- handelingen die t.b.v. alle pati5nten worden uitgevoerd; van deze han-
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delingen wordt de gemiddelde tijd per patiint vastgesteld;

- handelingen die wat tijdsduur en frequentie betreffen grotendeels on-

afhankelijk zijn zowel van het aantal patianten als van de mate van
verzorgings- en verplegingsbehoefte per patiint; m.b.t. deze handelingen wordt de gemiddelde tijd per dag vastgesteld.

Elk van deze drie categoriebn is verder te onderscheiden in diverse activiteiten. Berenschot onderscheidt bijvoorbeeld 59 verschillende handelingen, die als volgt te groeperen zijn:
- verplegen (17)
- verzorgen (11)

- schoonmaken en materiaalverzorging (13)
- transport (3)

- communicatie (6)
- algemeen (6)
- diversen (3)

M.b.v. multi-moment-opnamen (Koreman, 1973) of andere arbeidskundige onderzoekstechnieken kan het gemiddelde tijdsbeslag per hande-

ling vastgesteld worden en de frequentie waarmee deze handelingen verricht worden.

Clobaal gezien kunnen twee soorten patilntenclassificatiesystemen m.b.t. verpleegkundige handelingen worden onderscheiden (Berenschot,
1974; Dehoucke, 1983):

- m.b.v. de 'kruisjeslijst' wordt voor elke pati2nt nagegaan of &6n of
meer van een aantal gespecificeerde werkzaamheden die dag op de pati-

ent van toepassing zijn, en wordt een kruisje in de kolom van de be-

treffende handeling gezet. D.m.v. een bepaalde waarde per handeling
kan per patipnt een totaal aantal punten worden bepaald.
Deze methode wordt ook wel 'factor evaluation' genoemd;

- ARCDE-methode. Aan de hand van omschrilvingen wordt dagelijks bepaald
tot welke zwaartegraadklasse een bepaalde patidnt behoort. De klassen

variaren van klasse A, patianten die een maximum aan verpleging en
verzorging behoeven, geheel hulpeloos zijn en met alles geholpen moe-

ten worden,

tot klasse E, patiinten die een minimum aan verzorging

nodig hebben. Voor elk van deze vijf klassen kan een gemiddelde werk-
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last bepaald worden.

1) 2)

Deze methode heet ook wel 'proto-type evaluation'.

Waar de 'kruisjeslijst' nauwkeuriger van opzet is, blijkt in de praktijk

deze methode ook bewerkelijker dan de ABCDE-methode terwijl de resulta-

ten van beide methodes vergelijkbaar

zijn.

Derhalve wordt de ABCDE-

methode vaker toegepast.

De toepassingsmogelijkheden van dergelijke patiantenclassificatiesystemen ligt met name op het terrein van de personeelstoewijzing aan

de verschillende afdelingen; zowel op lange termijn gezien, als men nagaat hoe de personeelsbezetting van een afdeling er structureel uit moet

zien, als m.b.t. aanpassing aan fluctuaties in de dagelijkse bedrijfsdrukte als men nagaat op welke afdelingen de 'vliegende brigade' of de

'reserve pool' het beste ingezet kan worden teneinde tot een billijke
werklastverdeling te komen voor die dag.

De keuze, welk patilntenclassificatiesysteem toe te passen, is
moeilijk; zie Scherer en Mackenzie (1980). Veel ziekenhuizen ontwikkelen

derhalve een op het eigen ziekenhuis toegesneden variant op een reeds
bestaand classificatiesysteem. Dit ontlokt Dehoucke (1980) de uitspraak:
"Men zou bijna kunnen zeggen dat er evenveel pati ntenclassificatiesys-

temen zijn als ziekenhuizen die voor de personeelsverdeling een pati@n-

tenclassificatiesysteem hanteren". Toch zijn er ook enkele
ziekenhuizen toegepaste classificatiesystemen,

in

meerdere

bijvoorbeeld de Beren-

schotmethode (1978), het Project for Research in Nursing (PRN) (Tilquin,

1978) en Grace Reynold Application and Study of PETO (GRASP)

(Meyer,

1978).

Voor de Nederlandse ziekenhuizen verdient het recentelijk door
De Vries

(1984) ontwikkelde classificatiesysteem nog speciale vermel-

ding.

Met de start voor het experiment budgettering en de invoering
van de budgetfinanciering is de behoefte aan kosteninzicht toegenomen.
Dit heeft geresulteerd in een aantal zeer recente afdelingsgewijze kos-

tenonderzoeken. In par.

2.2 zullen deze onderzoeken nader aan de orde

1) Bij de bepaling van deze gemiddelden per klasse valt men tijdelijk
terug op de 'kruisjeslijst'-methode.
2) Deze gemiddelden per klasse kunnen per specialisme verschillen.
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komen.

1.5. Interne budgettering in de praktijk

Met de invoering van de budgetfinanciering wordt het ziekenhuis-

management bijna noodgedwongen voor de taak gesteld te komen tot een
systeem van interne budgettering. Maar ook reeds lang van deze tijd werd

al nagedacht over de mogelijkheden tot het invoeren van interne budgettering in ziekenhuizen.

Interne budgettering kan niet zonder meer in een bestaande orga-

nisatie worden toegepast. Er is een aantal voorwaarden waaraan in meer-

dere of mindere mate voldaan moet zijn alvorens ertoe kan worden overgegaan; zie ook American Hospital Association (1973), Machielsen (1979,
1980) en Verheyen (1979). Machielsen (1980) formuleert deze voorwaarden

als volgt: "Budgettering is dus geen f inancieringsmiddel maar

een bestu-

ringsmiddel met een sterk organisatorisch karakter. De mogelijkheid een
budgetsysteem te ontwikkelen in een ziekenhuis hangt daardoor af van de
vervulling van de volgende voorwaarden:

- de mogelijkheid om in het ziekenhuiswezen tot taakstellingen te komen;
- de bekwaamheid van de ziekenhuisleiding;

- de aanwezigheid van structuur en cultuur in de ziekenhuisorganisatie;
- de beschikbaarheid van informatie;

- de bereidheid van de ziekenhuismedewerkers om budgettering in te voeren."

Bij de inventarisatie in hoeverre aan deze eisen is voldaan komt

Machielsen m.b.t. de informatievoorziening tot de conclusie dat het informatiesysteem van de meeste ziekenhuizen slecht is ontwikkeld. Ook aan

de overige voorwaarden blijkt niet steeds voldaan te worden. Derhalve

komt Machielsen met voorstellen tot verbeteringen op deze punten en
geeft hij aan welke punten bij een eventueel 'experiment interne budget-

tering'

met name aandacht geschonken moet worden. In ditzelfde kader

moet ook het in opdracht van het Ministerie van WVC door het NZI uitge-

voerde onderzoek m.b.t. het ziekenhuisinformatiemodel ZIM (NZI,

1984)

geplaatst worden, waarin een volledig beeld gegeven wordt van de infor-

matiebehoeften in het ziekenhuis en de mogelijkheden om te komen tot de
formulering van een informatiebeleid.
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Ondanks het feit dat in de meeste ziekenhuizen niet aan bovenge-

noemde voorwaarden werd voldaan, kon men ook reeds voor de invoering van

de budgetfinanciering ziekenhuizen aantreffen waar, vaak met vallen en
opstaan, een intern budgetteringssysteem was ontwikkeld.

Zo beschrijft Willemsen (1980) hoe in zijn psychiatrisch zieken-

huis - het feit dat in een dergelijk ziekenhuis minder sprake is van
fluctuaties in de samenstelling van het pati@ntenbestand dan in een al-

gemeen ziekenhuis zal aan deze voortrekkersfunctie niet vreemd zijn -

reeds in 1967 met budgettering werd gestart:

een aantal hoofden van

dienst kreeg de bevoegdheid uitgaven te doen, benodigd voor het realise-

ren van de hen opgedragen taken. Deze nieuwe budgethouders dienden de
uitgaven zorgvuldig te bewaken en bereid te zijn daarover verantwoording
af te leggen.

Hoeveel deze aanpak van een ideaal intern budgetsysteem afweek,
blijkt onder meer uit de volgende tekortkomingen:

- de budgetten stoelden niet op normen maar op historische gegevens en
plannen voor de budgetperiode:

in het kader van een bezuinigingsoperatie werd geschrapt in deze

budgetten; concrete afspraken over geplande taken en daarmee verbonden
uitgaven ontbraken immers.

- de financiale administratie maakte gebruik van een handmatig doorschrijfsysteem en was mede daardoor niet in staat voldoende in te spelen op de informatiebehoeften van de budgethouders. Deze werden derhalve gedwongen een zelfstandige administratie te voeren.

In 1971 kwam in deze situatie verandering door de in gebruikname
van een office-computer.

Nadat in het begin van de zeventiger jaren een aantal reorgani-

saties tot stand waren gebracht waarbij beleidsparticipatie, delegatie
en procesbeheersing de uitgangspunten vormden werd beter aan de 'voor-

waarden voor invoering van interne budgettering' voldaan: de doelstelling van het ziekenhuis en haar onderdelen werden duidelijker zichtbaar,

de medewerkers raakten meer gemotiveerd, de interne organisatie was ver-

beterd, taken en bevoegdheden van de verantwoordelijke medewerkers wer-

den vastgesteld zodat aan de delegatie beter gestalte gegeven kon worden.

De begrotings/budgetteringsprocedure,

die na de reorganisatie

gevolgd werd, valt globaal als volgt weer te geven:
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- de budgethouders stellen hun begroting voor volgend jaar op;

- de afdeling financi8n en economie totaliseert deze afdelingsbegrotin-

gen, vult dit overzicht aan met jaarcijfers van het afgelopen jaar en
de begroting van het lopende jaar en gaat na waar de COZ-normen worden
overschreden;

- deze gegevens worden in begrotingsbesprekingen van directie en afdelingshoofden besproken;

- de directie stelt nieuwe begrotingen op, waarin aangegeven wordt over
welke posten met COZ onderhandeld moet worden;

- de afdeling financidn en economie schrijft de tekst van de begroting
en draagt zorg voor de verdere afhandeling.

De budgethouders ontvangen periodieke overzichten van de stand
van zaken. Daarin staan aangegeven:

- budgetoverzichten, waarin per kostensoort realisatie en budget staan
aangegeven;

- gedetailleerde personeelsoverzichten, zowel in aantallen als in salarissen;

- exploitatie-overzicht van het ziekenhuis;

- prognose exploitatie-overzicht per afdeling.

Deze periodieke overzichten spelen een cruciale rol in de budgetteringsprocedures. Aan de hand van deze overzichten kunnen immers de

verschillen tussen realisatie en budget geanalyseerd worden zodat men,
indien nodig, tot bijsturing van het te voeren beleid kan overgaan. Tij-

dige en betrouwbare informatie zijn derhalve van groot belang, of zoals

Willemsen (1980 p, 41) zegt: "Geen goed functionerend budgetteringssysteem zonder een behoorlijk informatiesysteem en geen procesbeheersing
zonder informatiesysteem".
Met name op dit terrein bleken veel ziekenhuizen te kampen met

problemen bij de invoering van interne budgettering.

De

exploitatiebe-

groting diende voorheen veelal slechts financieringsdoeleinden - in het
kader van onderhandelingen met het COTG en het inzicht krilgen van de

liquiditeitsontwikkeling - en vormde nauwelijks een middel om het zie-

kenhuis te sturen. En de aanwezigheid van produktiegegevens was veelal
eveneens afhankelijk van de financiering, c.q. de tariefstructuur. Inmiddels is evenwel in ruime mate ervaring opgedaan met interne budgette-
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ring. Voor een uitgebreide rapportage m.b.t. de recente ontwikkelingen
op dit gebied wordt verwezen naar 'Het Ziekenhuis' en de vele reeksen,
cursussen en congressen met interne budgettering als onderwerp.
In het navolgende zal worden aangegeven hoe met de verschillende

in het ziekenhuis reeds aanwezige informatiebronnen tot een uitgebreid,
gerntegreerd informatiesysteem kan worden gekomen.
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2. Kostenverbijzondering naar verrichtingen

"Het berekenen van de kosten per ziektegeval uit de exploitatie-

cijfers van de ziekenhuizen is immers slechts dan mogelijk indien de
ziekenhuiskosten kunnen worden verbijzonderd tot de elementaire prestaties die voor onderzoek en behandeling van patiinten benut worden. Het

zal noodzakelijk zijn de kosten niet alleen naar soorten maar ook naar

afdelingen te rangschikken, zoals zulks voorzien is in het functionele

rekeningschema,

dat echter nog maar spaarzame toepassing vindt in de

ziekenhuiswereld." (Groot, 1978, p. 187).

2.1. Functionele Bedrijfsrekening

Verheyen (1975) heeft een ziekenhuiskostenmodel beschreven. Het
is mogelijk om aan de hand van dit model een integraal kosteninzicht te
verwerven, i.t.t. de in paragraaf 1.4 besproken parti5le kostenonderzoe-

ken. De nadruk in dit ziekenhuismodel ligt op de kostenverbijzondering
naar kostenplaatsen en verrichtingen; daarnaast wordt ook gewezen op de

mogelijkheid deze gegevens

te combineren met de gegevens omtrent het

beslag op verrichtingen door individuele patidnten en pati5ntengroepen,

zodat de kosten van een individuele behandeling of de gemiddelde kosten
van behandeling van een specifieke pati5ntengroep bepaald kunnen worden.

Groot (1975, p. 7) stelt in dit kader: "Ik kan mij bijvoorbeeld indenken
dat men een dergelijke uitwerking in eerste instantie niet gaat doen
voor alle diagnoses,

maar dat men zich beperkt tot enkele saillante

diagnoses die mogelijk een indicatie kunnen vormen voor de kwaliteit en

de efficidntie van het medisch handelen in de instellingen van gezondheidszorg." Daarmee wel terugkerend naar partieel kostenonderzoek, zij

het dat nu het partiale karakter voortspruit uit de te bestuderen patiZntengroepen en niet uit de te bestuderen ziekenhuisafdelingen.

Dowling (1976) geeft eveneens een integrale benadering van het
ziekenhuiskostenprobleem. Omdat zijn aandacht uitgaat naar een optimale

spreiding van de op te nemen pati@nten over de aanwezige ziekenhuizen,

gegeven de omvang van het ziekenhuis, de capaciteit van de aanwezige
faciliteiten en specialismen en het gemiddelde beslag op de ziekenhuis-
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voorzieningen door patianten uit de onderscheiden patiantengroepen, ligt
bij hem de nadruk op de pati ntengroepen en het beslag op de ziekenhuisvoorzieningen en niet op de daarmee samenhangende kosten.

Wij zullen eveneens een integraal ziekenhuiskostenmodel presenteren. Daarin zal echter zowel aandacht geschonken worden aan de kostenverbijzondering naar afdelingen en verrichtingen (Verheyen) als aan patiantengroepen en verrichtingenprofielen per pati@ntengroep (Dowling)
.

Uitgangspunt voor dit model vormt het input-output-tableau in
tabel 2.1 zoals dat voor een ziekenhuis geformuleerd kan worden; zie ook
Verheyen (1975).

Tabel 2.1. Input-output-tableau voor een ziekenhuis

Aan
Van

Hulp-

Hoofd-

Verrich-

Patianten-

afdeling

afdeling

tingen

groepen

Hulpafdelingen

A

D

Hoofdafdelingen

B

E

Primaire inputs

C

F

Totaal

v'

w'

v
G

Verrichtingen

Uitgaande

Totaal

w
H

x

z
x'

y'

van k hulpafdelingen, Z hoofdafdelingen,

m soorten
verrichtingen, n pati ntengroepen en p soorten primaire inputs geven de
matrices in het input-output-tableau de volgende kosten weer:
A (k x k),
B (£ x k),
C (p x k),

onderlinge leveranties van de hulpafdelingen;
terugleveringen van hoofd- aan hulpafdelingen;

D (k x Z),

primaire inputs van de hulpafdelingen;
leveranties van hulp- aan hoofdafdelingen;

E (£ x t),

onderlinge leveranties van de hoofdafdelingen;

F (p x £),

primaire inputs van de hoofdafdelingen;
specificatie van de kosten van hoofdafdelingen naar verrich-

G (k x m),

tingen;

H (m x n),

kosten veroorzaakt t.b.v. alle pati3nten uit een bepaalde
pati ntengroep, gespecificeerd naar verrichtingen.
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Langs de kolommen van deze matrices wordt de input gespecificeerd: de kostenstructuur van een afdeling resp. het kostenpatroon van
een pati ntengroep. Lange de rijen van de matrices wordt de afzet gespe-

cificeerd: aan welke afdelingen een afdeling zijn diensten levert, welke

omzet per type verrichting wordt gemaakt en t.b.v. welke patidntengroepen deze verrichtingen zijn aangewend.

De randtotalen van het input-output-tableau worden gevormd door
de volgende vectoren:

v (k x 1),

totale kosten der hulpafdelingen;

w (2 x 1),

totale kosten der hoofdafdelingen;

x (m x 1),

ziekenhuiskosten, gespecificeerd naar verrichtingen;

Y (n x 1),

ziekenhuiskosten, gespecificeerd naar patiXntengroepen;

z (p x 1),

ziekenhuiskosten, gespecificeerd naar kostensoorten.

Zij e een (q x 1) vector met eq(i) = 1, i = 1,2,...,q, dan kunnen de totale ziekenhuiskosten op drie manieren gevonden worden:

als de som van de kosten, gespecificeerd naar verrichtingen (x' em)
als de sam van de kosten, gespecificeerd naar pati5ntengroepen (y'en)
als de som van de kosten, gespecificeerd naar kostensoorten (z'e )
Ter volledigheid zij opgemerkt, dat de totale kosten van hulp-

en hoofdafdelingen (= v'ek + w'eg) hoger zijn dan de hier bedoelde totale kosten. In deze totale kosten van hulp- en hoofdafdelingen worden de
kosten van de intermediaire leveringen immers dubbel geteld.

Hoe in dit input-output-tableau verrichtingen en pati5ntengroe-

pen exact gedefinieerd worden, laten we voorlopig in het midden. Onze
aandacht zal eerst uitgaan naar de hulp- en hoofdafdelingen. In de bedrijfseconomische literatuur worden deze afdelingen normaliter als volgt
gedefinieerd:

- Hulpafdelingen
zijn afdelingen die hun diensten alleen leveren aan andere afde-

lingen, zowel hulp- als hoofdafdelingen, en die derhalve geen goederen

of diensten produceren die rechtstreeks nodig zijn bij de de behandeling van patianten of die geleverd worden aan instellingen buiten het

ziekenhuis. - Dergelijke externe leveringen kunnen in het input-output-tableau verwerkt worden door ze als afzonderlijke 'verrichting' en
'pati5ntengroep' te beschouwen - .
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- Hoofdafdelingen
zijn afdelingen waarvan de produkten direct gebruikt kunnen wor-

den bij de behandeling van pati nten, maar die eventueel ook geleverd

kunnen

worden aan hulr of hoofdafdelingen of

aan instellingen buiten

het ziekenhuis.

In het ziekenhuis zal normaliter geen sprake zijn van hoofdafde-

lingen die naast verrichtingen ook goederen en diensten leveren aan
hulp- en hoofdafdelingen. Dit zou het input-output-tableau vereenvoudigen omdat de matrices B en E als 0-matrix opgevat kunnen worden.

Het zijn evenwel bovengenoemde leveringen aan andere instellingen die deze vereenvoudiging in principe in de weg staan. Beschouwen we
een ziekenhuis waarvan de keuken ook de maaltijden voor een naburig ver-

pleeghuis verzorgt. Volgens bovengegeven definitie wordt de normaliter
als hulpafdeling beschouwde keuken nu als hoofdafdeling bestempeld. Een
hoofdafdeling die echter ook leveringen aan hulpafdelingen, bijv. het
personeelsrestaurant, en hoofdafdelingen, nl. de verpleegafdelingen,

voor zijn rekening neemt, waardoor B#O e n E#0. Met behulp van een
wijziging in de definities is dit probleem echter te ondervangen:

- Hulpafdelingen
afdelingen die niet in rechtstreeks contact staan met de patianten.

- Hoofdafdelingen
afdelingen die hun diensten rechtstreeks ter beschikking stellen
ten behoeve van de behandeling van patiEnten.

Door deze definitie zal in elk ziekenhuis de keuken als hulpafdeling worden opgevat. In het input-output-tableau kan de externe maaltijdverstrekking vervolgens ingebouwd worden door een fictieve hoofdkostenplaats 'externe maaltijdverstrekking' tussen te schuiven, waaraan de
keuken de kosten van deze maaltijden doorberekent. Het fictieve karakter
van deze kostenplaats komt tot uitdrukking in zijn kostenstructuur; de
kosten bestaan volledig uit de doorberekeningen van de keuken en betreffen geen primaire inputs.

In geval van een apotheek die eveneens werkzaam is voor een an-

der ziekenhuis kan men de 'externe functie' als afzonderlijke 'verrichting' opvatten. Als men echter om enigerlei reden de apotheekfunctie
eerst wil splitsen in een interne en een externe functie, kan men geheel
analoog aan bovenstaande tewerk gaan: teneinde de interne leveringen van
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de

hoofdafdeling apotheek aan de hoofdafdelingen interne en externe

apotheek te vermijden, dient men de apotheek als een hulpafdeling te
beschouwen die al haar diensten ter beschikking stelt aan de tussengeschoven, fictieve, hoofdafdelingen 'externe apotheek' en 'interne apotheek'.

Deze constructie heeft tot voordeel dat de hoofdafdelingen geen

leveranties aan hulr of hoofdafdelingen voor

hun rekening nemen, zodat

B = 0 en E - 0. In onderstaand betoog zullen wij ons steeds baseren op
dit vereenvoudigde input-output-tableau.

Uitgangspunt vormt het organisch rekeningschema van het zieken-

huis: we gaan er vanuit dat we beschikken over een specificatie van de
directe kosten naar kostensoort en afdeling. Daarmee zijn de matrices C

en F bekend. Voorts veronderstellen we dat de verdeelsleutels voor de
kosten der hulpafdelingen bekend zijn; we kunnen daarbij ondermeer denken aan aantallen personeelsleden, aantallen leerling-verpleegkundigen,
kg was, salaris-totalen en m2, al dan niet gecorrigeerd voor schoonmaakintensiteit.

Een veel toegepaste techniek ter doorberekening van de kosten
van de hulpafdelingen is de in boekhoudkundige kringen welbekende oprol-

methode. Deze methode gaat er vanuit dat het mogelijk is de hulpafdelin-

gen zodanig te ordenen dat er geen sprake meer is van terugleveringen.

Deze methode bestaat vervolgens uit het afdelingsgewijs doorberekenen

van de directe kosten en de kosten, die vanuit andere hulpafdelingen
zijn doorberekend, aan de hoofdafdelingen en de overige hulpafdelingen.
Omdat er geen sprake is van terugleveringen, zullen na de doorberekenin-

gen van de laatste hulpafdeling alle kosten van de hulpafdelingen zijn
doorberekend aan de hoofdafdelingen.

Het NZI (1976) heeft echter onderkend dat zich in het ziekenhuis

situaties voordoen waarbij twee afdelingen elkaar, direct of indirect
via andere afdelingen, kosten in rekening brengen. Derhalve vinden in de

FBR de doorberekeningen in meerdere stappen plaats: in de eerste stap
worden de directe kosten van de hulpafdelingen aan de andere afdelingen
doorberekend; in de volgende stappen worden de kosten, die de hulpafde-

lingen in de vorige ronde kregen doorbelast, aan de overige afdelingen

doorberekend - deze methode wijkt ook hierin van de oprolmethode af:
deze laatste methode belast immers de directe en de toegerekende kosten
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tegelijkertijd door -. Ervan uitgaande dat de kosten, die na twee stappen nog niet aan de hoofdafdelingen zijn doorberekend, beperkt van om-

vang zullen zijn, vinden in de derde stap slechts doorberekeningen aan
de hoofdafdelingen plaats.
In appendix 1 wordt een techniek beschreven die deze veronderstelling niet maakt en toch op eenvoudige wijze de exacte doorberekeningen van de hulpafdelingen weet te bepalen: input-output-analyse op basis
van matrix-inversie.

Ter illustratie van de resultaten die met behulp van de FBR behaald kunnen worden, staan in tabel 2.2 en 2.3 de indirecte kosten
m.b.t. 1980 aangegeven van de hulp- en hoofdafdelingen van een algemeen
ziekenhuis - teneinde de dimensies van de te presenteren matrices
A en D
te beperken, zijn de afdelingscodes gecomprimereerd tot 3-cijferniveaus;

de berekeningen zijn echter gebaseerd op een gedetailleerder input-out
put-tableau -. In deze tabellen zijn de matrices A en D met doorbere
keningen van de hulpafdelingen aan de hulp- en hoofdafdelingen opgenome
n,

de vectoren c en f met de totale directe kosten der afdelingen en
de
vectoren v en w met de totale, directe Sn indirecte kosten, der
afdelingen. Deze tabellen zijn een samenvatting van 'Overzicht I' van de FBR
van het NZI (1976).

De berekeningsmethode die hiervoor is gepresenteerd, is nacalculatorisch van aard. Daardoor is het niet van belang onderscheid
aan te
brengen in vaste en variabele kosten. De vaste kosten van een afdeling
kunnen bij de nacalculatie immers naar rato van de afzet van de betref-

fende afdeling doorberekend worden aan de overige afdelingen.
Vastekostencomponenten m.b.t. de intermediaire leveringen leiden evenmin
tot
problemen. Ter illustratie:

Beschouwen we de energiekosten. Deze kosten zijn te splitsen in
een vaste component, het vastrecht en eventueel de onderhoudskosten
van
verwarmingsinstallatie en lichtnet, en de variabele component, de ver-

bruikte hoeveelheid Kwh en stookolie. Ook de afzet van deze afdeling
valt min of meer te splitsen in twee componenten: een vaste componen
t
voor verlichting en verwarming en een variabele component voor het ener-
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Tabel 2.2. De intermediaire leveringen van de hulpafdelingen onderling;
in f 1000,-.1)

Aan

Van

511 Algemeen
Beheer
512 Portier &
Bewaking
513 Geestelijke
verzorging
514 Bibliotheek
521 Techn.Dienst
522 Energie
523 Huisvesting
531 Huishouding
532 Schoonmaakdienst
533 Vervoer
534 Linnen
535 Voeding
541 Soc.Lasten
542 Alg.personeelskosten
544 Opl.verpl.k.
546 Ov.Opleiding
548 Personeelsrestaurant
551 Maatsch.werk
553 Centr.Sterilisatie
555 Med.dienst
algemeen
556 Verpl.dienst
algemeen
557 Ontspanning
pati5nten
561 Voedingscentrale
562 Centrale
apotheek

511

225

419

23

523 531

521

24

10

208

23

31

5

2

41

5

6

35 38
17 18
141 151
8
8

8

59
45

7

62

8

4
32

366

2

20

27
2

10
15

12

7

43

2

541

72

56

17
105
51

522

512 513 514

56

32

9

107

111

33

16

49

16

3

19
1

5

2

26
1
2

67

3

1

348 134

20

42

15

3

1

1

1

2

7

143

60

20

304

46

71

51

13

4

2

38

4

6
2

3

7

83

5

706

2

251

62

7

1

534

5 1 7
4 3 1 3

2

4

532 533

Totaal
indirect

1731

569 323

Primaire
inputs

3260

513 163 106

Totaal

4991 1082 486 200 1996 1023 6153 410 2616 572 1277

94 1134
863

37

816 228

729 258

148

986 5337 182 1887 315 1130

1) I.v.m. afrondingen kunnen de kolom- en rijtotalen afwijken.

41

535

541

542

544 546

548 551 553 555

556 557

561

Totaal (incl.
562 hoofdafd.)

51

72

38

13

74

74

291

26

301

270

4991

10

8

8

3

15

15

58

5

60

54

1082

33

25

68

2

486
200

6

20

3

19

9

3

33

1

10

1

16

4

24
1

269
15

7

79
4

11
1

71
4

35
2

7
162

163

2

12
2

3

22

5

1

1

1

1

11 29
5 14
42 114
2
6
12

3

43
57

49
20

168

165

9

9

1996
1023
6153
410

52

38
33

2616
572

5

1277
3195
11904

26

5

411

91

300

57

9

37
20

7

34 105 145

2

14

14

463

45

464

638

56
8

5

55

50

17

2
1

2

4

6

2

2

1302
1601

90
509
147

25

2 117

4

270

810

14

882
2278
417

4812

2616

7680

2983
211

-

11904

606

481

696 1120

3195 11904 1302 1601

-

649

90 -140

90

72 344 428

952 271 1220 1624

75 466 455 1326 145 3592 6056

509 147 810 882 2278 417 4812 7680

65191
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Tabel 2.3. De intermediaire leveringen van de hulp- aan de hoofdafdelingen; in f 1000,-.1)

Aan

Van
511 Algemeen
Beheer
512 Portier &
Bewaking
513 Geestelijke
verzorging
514 Bibliotheek
521 Techn.Dienst
522 Energie
523 Huisvesting
531 Huishouding
532 Schoonmaakdienst
533 Vervoer
534 Linnen
535 Voeding
541 Soc.Lasten
542 Alg. personeelskosten
544 Opl.verpl.k.

546 Ov.Opleiding
548 Personeelsrestaurant
551 Maatsch.werk
553 Centr.Sterilisatie
555 Med.dienst
algemeen
556 Verpl.dienst

algemeen
557 Ontspanning
patiUnten
561 Voedingscentrale
562 Centrale
apotheek

OK

VK

423

101

344

168

15

222

15

93

22

76

37

3

49

3

203
98
303
21

35
10
83
6

59
37

12

77
14
118
8

5
2
19
1

85
31
265
18

8
3
24
2

153
3

47

58

38

6

64

10

257

30

5

5

747

172

492

297

33

411

27

82
142
7

20
52

67

3

43

3

7

33
2
1

47

11

38

18

2

272

79

9

R8ntg. funct. audio fysio ergoth. apoth.

15

74

10

90

181

50

11

64

26

24

2

1

22

12

2237

Totaal
indirect

2965

694 1469

829

89

1274

Primaire
inputs

3147

539 2574

1179

77

Totaal

6111 1233 4043

2008

166

95

2311

936

58

-

2211

154

1) I.v.m. afrondingen kunnen de kolom- en rijtotalen afwijken.

2311

43

lab. sectie chap. poli dagb.verpl.

med.
staf

101

2

22

aff. ext. ext.
voed. apoth.

7

274

65

918

183

4991

2

190

14

112
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1082
486
200
1996
1023
6153
410

413

144
59

35
13

605
228

497

114

1929

191

3

11
5
38
3

122
58
23

34

8

133

15

19

9

157

44

885

46

48

14

73

6

149

47

10

41
35
5

61

2616
572

11

122

874
2763
4060

715

1277
3195
11904

61
28

13
16

494

34

1302

1308

6

13

1

13

90

34

7

280

20

509

8

4

21

146

3

20
25

13

1

11

Totaal (incl.
hulpafd.)

1

54

473

8

8

1601

28

119

147

45

135

810

28

882

1

572

21

2257

2278

417

417

9

11

2196

4812

5290

3

690

98

89

2085

493

18502

1477

80

5895

152

29

1553

341

9341

1516

7

6585

250

118

3638

834

27843

2993

87

2207

5290

-1766 -1124
441

7680

4166

65191
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gieverbruik van speciale apparatuur.

Voor deze

beide componenten van

energieverbruik kan als volgt &6n nacalculatorische verdeelsleutel wor-

den opgesteld. Laat de directe kosten voor energieverbruik f 986.135,-

bedragen,

terwijl voor een aantal afdelingen het energieverbruik van

'dure' apparaten afzonderlijk is geregistreerd. Als we de m2 als billij-

ke verdeelsleutel beschouwen voor de, variabele en vaste, kosten voor
verlichting en verwarming resulteert onderstaande berekening in een billijke verdeelsleutel voor de totale energiekosten:

m2

extra verbruik

extra m2

gecorrigeerde m2

voedingscentrale

638

35.218

1.124,54

1.762,54

operatiekamer

570

59.116

1.887,62

2.457,62

laboratorium

418

52.657

1.681,38

2.099,38

r6ntgenafdeling

648

15.045

480,40

1.128,40

centrale sterilisatie

268

7.113

227,12

495,12

1115

75.225

2.402,00

liften (huisvesting)

overige afdelingen

20028

totaal

23685

f

3.517,00

20.028,00
f

244.374

7.803,06

31.488,06

Het energieverbruik dat op basis van werkelijke m2 doorberekend

wordt, bedraagt f 986.133 - f 244.374 = f 741.759. Per m2 bedraagt dit
f 741.759/23.685 = f 31,3177. Aan de hand van dit bedrag zijn de kosten
voor het extra verbruik om te rekenen in 'extra' m2. Bij nacalculaties
is het dus blijkbaar mogelijk om zowel de vaste als de variabele component van het energieverbruik van een afdeling in dezelfde verdeelsleutel

te verdisconteren. Ofschoon in onze berekeningen het extra verbruik in

geldbedragen is uitgedrukt, is het natuurlijk ook mogelijk dergelijke
berekeningen op fysieke aantallen, bijv. Kwh-verbruik, te baseren.
Onderscheid in vaste en variabele kosten leidt dus niet tot pro-

blemen bij het opstellen van de kostenverdeelsleutel. Evenmin is het van

belang dat de indirecte kosten van een afdeling reeds bekend zijn; deze
kosten

kunnen

immers

in dezelfde verliouding worden doorbelast als de

directe kosten. De achteraf te bepalen prijs per verdeelsleuteleenheid

heeft dus zowel betrekking op de vaste als variabele component van de
directe kosten, maar ook op de indirecte kosten: de kosten per werkelij-

ke en extra m2 zijn even hoog en betreffen zowel de variabele en de vas-
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te component van de energiekosten als de indirectie energiekosten.

Hoe in het kader van de v66rcalculatie rekening gehouden kan
worden met vaste en variabele componenten in de kostenstructuur van een
afdeling wordt beschreven in appendix 1.

2.2. Kostprijs per verrichting

2.2.1. Heterogene produktie per afdeling

In par. 2.1 is aangegeven hoe de directe en indirecte kosten van

de hoofdafdelingen bepaald kunnen worden. Deze kostendoorberekening van
hulp- aan hoofdafdelingen is nodig ter bepaling van de integrale kost-

prijs van een verrichting. Deze stap is evenwel nog niet voldoende. De

meeste hoofdafdelingen van het ziekenhuis brengen immers een veelheid
aan typen verrichtingen voort. Daar niet elk type verrichting in dezelf-

de mate beslag legt op de produktiefactoren, kan geen sprake zijn van
een kostprijsbepaling d.m.v. deling van de totale afdelingskosten door
het aantal uitgevoerde verrichtingen.

Derhalve zal per afdeling de kostenverbijzondering verder voort-

gezet moeten worden, waarbij de resultaten van par. 2.1 als uitgangspunt

kunnen dienen. In het kader van hun afstudeerstage is aldus door een
aantal studenten de integrale kostprijs per verrichting bepaald op de
volgende afdelingen:

- klinisch-chemisch laboratorium;
(1982) en Leyten e.a. (1984);

zie Van der Geer

(1981),

Scholten

- fysiotherapie; zie Van der Veen (1982);
- r6ntgen; zie Van Lierop (1982);
- microbiologie; zie Van Melsen (1983);

- histologie; zie Van Melsen (1983);
- audiologie; zie Van Melsen (1983);

- echografie; zie Van Melsen (1983);

- apotheek; zie Goumans (1983) en Wolters (1983);
- centrale sterilisatie (incl. infuusbereiding); zie Wolters (1983);

- functironderzoek; zie Van Heuzen (1984).
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In elke van deze kostprijsonderzoeken is dezelfde methode toege-

past. Om te beginnen, werden de werkzaamheden op een afdeling naar type

activiteit gerubriceerd.

Sommige activiteiten hadden rechtstreeks be-

trekking op de voortbrenging van verrichtingen, andere activiteiten hadden een meer ondersteunend karakter, bijv. leiding geven, administratie,

monsterontvangst, afspraken maken, e.d. Van elk van de onderscheiden
activiteiten werden vervolgens de kosten bepaald, waarna, analoog aan de

berekeningen in par. 2.1, de kosten van de ondersteunende activiteiten

werden doorberekend aan de verrichtingenproducerende activiteiten:

de

kostenverbijzondering van de 'hulpactiviteiten' naar de 'hoofdactivitei-

ten' van de afdeling. Omdat de 'hoofdactiviteiten' veelal zodanig waren
gedefinieerd dat sprake was van typen verrichtingen die in dezelfde mate

beslag leggen op de diverse produktiefactoren, mocht de integrale kostprijsbepaling nu wel plaatsvinden d.m.v. delingscalculatie. Daar bij dit

kostenverbijzonderingsproces steeds onderscheid is gemaakt naar de ver-

schillende kostensoorten is de gevonden integrale kostprijs ook te onderscheiden naar de benodigde primaire inputs.

In de volgende sub-paragraaf zal dit kostenverbijzonderingsproces nader uitgewerkt worden voor het klinisch-chemisch laboratorium.

2.2.2 Kostprijsberekening op het klinisch-chemisch laboratorium

De kostprijsberekening

op het

klinisch-chemisch

laboratorium

gaat van start met het bepalen van de kostendragers. - De cijfers in
tabel 2.3 sluiten niet aan op de cijfers van deze sub-paragraaf; niet
alleen omdat tabel 2.3 de kosten van alle laboratoria over 1980 aangeeft

en deze sub-paragraaf de kosten van het klinisch-chemisch laboratorium
over 1979 betreft, maar ook omdat het in tabel 2.3 besproken ziekenhuis

geen eigen laboratorium heeft, zodat de kostprijsberekening betrekking

heeft op het ziekenhuis dat de laboratoriumfunctie van dit ziekenhuis
vervult - . Op het eerste gezicht is men geneigd elke afzonderlijke bepaling als kostendrager te definidren. Nadere beschouwing van de organisatie van de produktie laat evenwel zien dat dit onjuist is:

Er bestaan meerkanalige apparaten die de bepalingen mechanisch
uitvoeren. Voor &60 monster bepalen zij meerdere uitslagen; slechts de

uitslagen die betrekking hebben op de aangevraagde bepalingen worden
doorgegeven aan de arts - en aan de patiUnt in rekening gebracht -. De
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SMAC bepaalt aldus de uitslagen van 19 verbindingen in een monster, maar

slechts de aangevraagde combinatie van bepalingen wordt aan de arts medegedeeld. Daar de kosten gemaakt worden t.b.v. alle 19 bepalingen, aan-

gevraagd of niet, zal het duidelijk zijn dat de aangevraagde bepalingen
niet als kostendragers beschouwd kunnen worden.

De definitie van kostendrager zal derhalve aansluiting moeten
zoeken bij het begrip 'monster'. In navolging van het 'College of Ameri-

can Pathologists'

(1984)

en de 'Canadian Schedule of Unit Values for

clinical-laboratory procedures'

gende def initie gehanteerd:

(Canadian Statistics,

1978) is de vol-

"A procedure generally begins when the re-

quisition and specimen are received in the laboratory and ends when the

result or observation has been recorded by the technical staff and the
clerical work is completed... 'Unit for count' defines what constitutes
one procedure... 'Test' is the most commonly used unit for count. A test

is a defined activity leading to a result which is recorded. Generally

one test produces one result. 'Specimen' is used when an assortment of
related tests are performed together."

Omdat sommige reeksen van bewerkingen op een monster dezelfde
kostenstructuur vertonen, zijn de betreffende kostendragers in het kader
van onze berekeningen samengevoegd tot &&n kostendrager. Aldus zijn bij-

voorbeeld de bepalingen 'totaal stikstof', 'vet, kwantitatief faeces',
'kinidine' en 'concrementen' samengevoegd tot de kostendrager 'vetten'.

Een andere reden om meerdere kostendragers als 66n geheel te
beschouwen kan gelegen zijn in de geringe frequentie waarmee ze elk afzonderlijk voorkomen. Aldus zijn bijvoorbeeld bloedstollingsfactor 2, 5,

7, 8,

9 en 10,

fibrinogeen, osmotische resistentie, thrombelastogram,

trombocyten-aggregatie, ethanol gelation test, cephaline tijd en thrombinetijd samengebracht in de kostendrager 'overige stolling'.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de onderscheiden kostendragers wordt verwezen naar Scholten (1982) en Leyten e.a. (1984).

De analyseplaatsen in het laboratorium waar de bepalingen aan
het monster uiteindelijk plaatsvinden, zullen in het kostenverbijzonde-

ringsproces de functie van hoofdafdeling vervullen. De elementen in de
reeks van bewerkingen die het monster ondergaat, en die voorafgaan aan

de uiteindelijke bepaling van de uitslagen zullen we als 'hulpafdelin-
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gen' beschouwen.

SMAC,

overige stolling en urine zijn aldus voorbeelden

van hoofdafdelingen; administratie; monsterontvangst en verwerking van
de uitslagen op de computer zijn voorbeelden van dergelijke hulpafdelingen.

Daarnaast zijn nog de volgende hulpafdelingen onderscheiden:

- in het laboratorium zijn de verrichtingen in vier subgroepen te onderscheiden: autoanalysers, haematologie, isotopen en overige bepalingen.

De kosten t.b.v. de algemene leiding van deze vier subgroepen worden

ook als hulpafdeling beschouwd. Hetzelfde geldt voor de kosten van
research en de algemene laboratoriumleiding;

- voor veel analyseplaatsen zijn de directe salariskosten en sociale
lasten eenvoudig aan te geven omdat bekend is hoeveel analisten er
werkzaam zijn. Voor de analisten die betrokken zijn bij

'diffen',

'tellen' en 'uithalen' is dit evenwel niet het geval omdat het hier
66n gemeenschappelijke analyseplaats betreft. Derhalve worden de arbeidskosten van deze onderzoeken in eerste instantie op de hulpafdeling 'diffen algemeen' geboekt en later verbijzonderd naar de betref-

fende drie hoofdafdelingen. Hetzelfde geldt voor 'kleine chemie algemeen', 'stolling algemeen', 'spuiten algemeen' en 'diversen algemeen'.

In tabel 2.4 en 2.5 staan de directe kosten van de onderscheiden

hulp- en hoofdafdelingen binnen het laboratorium aangegeven.

De directe kosten van het laboratorium zijn daarbij zoveel mogelijk toegewezen aan een afdeling aan de hand van de specificatie van de

kosten in de grootboekrekeningen. De kosten die samengevat zijn onder
het hoofd

'diversen' zijn veelal in hun totaliteit aan een bepaalde
toegewezen: kantoormiddelen (f 21.646), kantoorartikelen

hulpafdeling
(f 1301),

registratiemiddelen

(f 75.730)

en drukwerk

(f 118.026)

aan

'administratie' en reiskosten (f 16.619) aan 'algemeen'; de kosten van

vakliteratuur (f 11.000) zijn omgeslagen over 'research' en de leiding
van de vier eerdergenoemde subgroepen binnen het laboratorium.

De indirecte kosten van het laboratorium zijn in de eerste stap

van het kostenverbijzonderingsproces aan het laboratorium doorberekend

op basis van een aantal kostenverdeelsleutels. Sommige hulpafdelingen
van het ziekenhuis hebben daarbij het aantal formatieplaatsen als verdeelsleutel gehanteerd; bijvoorbeeld algemeen beheer, portiers- en bewa-

Tabel 2.4. Directe kosten van de 'hulpafdelingen' binnen het laboratorium

salarissen
en sociale chemilian
lasten

glaswerk

overhead
totaal
laboratorium instrumen- afschrijdiversen directe
ving en
artikelen en ten en
m2
overig
kosten personeel
-middelen
apparatuur interest

834.555

automatisering
leiding

research

95.606

huish. & techn.d.

213.561

monsterontvangst

283.230

administratie

3.760

108

4.729

9.505

6.278

1.298

6.438

5.610

4.412

148

2.116
2.116

123.996

algemeen

36.567

leiding autoanalysers

47.804

leiding
haematologie

145.052

leiding isotopen

180.926

leiding overige
bepalingen

3.372

759.964

81.005

86.291

30.689

35.988

35.358

2.540

52.585

2.200

217.400

TOTAAL

834.555

834.555
14.730

122.078

9.820

18.470

226.907

23.433

45.067

1.818

297.225

290.014

29.461

16.999 30.618

367.092

343.512

18.168

16.999

56.916

362.814

4.910

2.200

50.004

4.910

2.200

147.252

11.784

2.200

185.666

9.820

2.200

54.785

32.923 10.371

821.360

763.336

150.368

2.272

380.951

113.459 19.624

500.807
54.914

159.036
20.407

215.893

5.401

60.186
203.809

1.476

174.207

17.742

11.860

diffen algemeen

160.803

859

161.662

16.517

6.902

185.081

stolling algemeen

158.968

945

159.913

16.328

7.590

183.831

spuiten algemeen

147.132

1.447

148.579

15.112

11.623

diversen algemeen

114.997

1.039

116.036

11.812

8.349

kleine chemie alg. 172.731

7.957

183.271

136.197
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Tabel 2.5. Directe kosten van de 'hoofdkostenplaatsen' binnen het laboratorium

salarissen
en sociale chemicali@n
lasten

glaswerk

laboratorium- instrumenartikelen en ten en
-middelen
apparatuur

157.275

141.562

25.857

30.383

51.178

77.591

6.986

3.676

4.821

7.087

Glucose

155.181

22.109

12.769

16.445

16.649

Mineralen

155.181

33.282

6.183

8.085

8.283

Hemalog 8

129.851

47.000

9.322

7.819

21.540

Hemalog D

101.326

40.000

5.385

7.470

13.985

Diffen

1.945

5.302

792

4.066

Tellen

4.552

1.633

172

904

26.563

8.528

4.218

5518

1.884

814

436

528

43.457

4.544

101

5.429

5.053

146

183

181

544

965

677

2.389

6.879

3.465

SMAC

ABB

Uithalen

15

Urine
Ov. kleine chemie
PTT
Overige stolling

Prikdienst

26.010

17

AP

5.384

Stand.bicarbonaat

5.083

1.570

967

4.329

Ca + Mg

3.953

2.974

1.542

820

Amylase

21.368

2.955

1.413

269

2.493

1.125

537

103

7.625

364
207

Diversen

Oestriolen

104.853

3.979

407

Keto's

104.853

6.652

3.518

4.267

Vetten

52.427

75

24

1.112

21
3737

63.570

190.426

1.657

430

Prolactine

3.934

28.678

69

18

155

LH-FSH

5.139

404

59

39

133

RIA
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overhead

totaal
directe
kosten

personeel

m2

122.384

528.639

16.154

16.224

17.679

117.840

7.970

9.108

134.918

15.168

238.321

15.939

6.215

260.475

18.923

229.937

15.939

6.736

252.612

38.298

253.830

13.337

5.396

272.563

46.542

214.708

10.408

5.242

230.358

1.541

13.646

13.646

2.118

9.379

9.379

afschrijving
en
interest

TOTAAL
overige
561.017

3

35

35

5.495

50.322

50.322

1.648

5.310

5.310

5.814

60.345

60.345

3.763

9.326

9.326

148

28.344

17.536

35.653

35.653

1.304

13.253

13.253

9.582

18.871

18.871

990

26.995

26.995

377

4.635

4.635

28.686

145.914

10.770

10.674

167.358

12.214

121.711

10.770

6.974

139.455

9.476

63.135

5.385

7.590

76.110

24.416

290.236

7.146

297.382

1.010

33.864

404

34.268

961

6.735

528

7.263

42.425

2.672

73.441
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kingsdienst,

personeelsrestaurant en algemene personeelskosten. Andere

hulpafdelingen hebben de oppervlakte als verdeelsleutel gehanteerd, bijvoorbeeld

huisvesting,

technische

dienst,

energie

en

huishoudelijke

dienst. Tenslotte is nog sprake van hulpafdelingen die afdelingsspecifieke verdeelsleutels hanteren; bijvoorbeeld transport, bibliotheek,
centrale sterilisatie en de polikliniek interne geneeskunde (t.b.v. bepalen van bloedings- en stollingstijden). De toewijzing van deze indi-

recte kosten van het laboratorium aan de afdelingen binnen het laboratorium heeft zoveel mogelljk plaatsgevonden op basis van de oorspronkelij-

ke verdeelsleutels, nu gespecificeerd naar afdelingen binnen het labora-

torium. Teneinde de overzichtelijkheid te bewaren, is de specificatie
van de verdeling van deze indirecte kosten over de laboratorium-afdeling
beperkt tot formatieplaatsgebonden, oppervlaktegebonden en overige indirecte kosten.

De verbijzondering van de kosten van de hulpafdelingen binnen
het laboratorium naar de hoofdafdelingen geschiedt aan de hand van de in
appendix 1 beschreven input-output-analyse. Daar de hulpafdelingen zodanig gerangschikt kunnen worden, dat geen sprake is van terugleveringen -

d.w.z. dat de matrix van verdeelsleutels herleidbaar is tot een bovendriehoeksmatrix - komt deze methode overeen met de oprolmethode; zie ook
par. 2.1. De gehanteerde verdeelsleutels zijn:
- totaal aantal monsters (551.887) t.b.v. 'huishoudelijke en technische
dienst' en 'algemeen';

- totaal aantal monsters, excl. monsters voor differentiale telling vervolgbepaling, prikdienst en de monsters voor PTT op de ziekenhuisafdeling 'trombosedienst' (482.356) t.b.v. 'monsterontvangst' en 'administratie';

- totaal aantal monsters dat op de computer verwerkt is (391.115) t.b.v.
'automatisering';

- de kosten van de algemene leiding zijn gelijkelijk verdeeld over 'research',

'huishoudelijke en technische dienst',

'monsterontvangst',

'administratie' en de leiding van de vier subgroepen binnen het lab;

- de kosten van research zijn gelijkelijk verdeeld over de leiding van
de vier subgroepen binnen het lab;

- de kosten van de leiding van de vier subgroepen binnen het lab zijn
verdeeld naar rato van het aantal formatieplaatsen op de onderscheiden
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analyseplaatsen;

- de kosten 'kleine chemie algemeen', 'diffen algemeen', stolling algemeen',

'spuiten algemeen'

en 'diversen algemeen'

betreffen met name

salariskosten. Als verdeelsleutel dient men derhalve het relatieve
tijdbeslag van de verrichtingen te hanteren. Daar dit relatieve tijd-

beslag onbekend is, moet het door middel van nadere analyse bepaald

worden.

De meest gebruikelijke methoden daartoe zijn tijdschrijven

door de analisten, tijdmeting of multi-moment-opnamen door de onderzoeker, of Delphi-onderzoek waarbij een aantal personen meerdere malen

geInterviewd wordt en gevraagd wordt naar de gemiddelde arbeidstijd
1,er type

onderzoek, met als doelstelling

te komen tot een

door

allen

als juist aanvaarde gemiddelde arbeidstijd. In het kader van het vaststellen van de verdeelsleutel is deze laatste methode toegepast, waar-

bij de 'Canadian Schedule of Unit Values for Clinical Laboratory Procedures' (Statistics Canada, 1978) als uitgangspunt gefungeerd heeft.

Deze 'Unit Values' geven de totale, zuivere arbeidstijd aan die gepaard gaat met het doen van een bepaling. Ze zijn derhalve vergelijkbaar met de Nederlandse Spaanderpunten, zij het dat deze 'Unit Values'

periodiek herzien worden. Deze 'Unit Values' zijn met de groepshoofden

van de betreffende subgroepen doorgesproken en waar nodig aangepast
aan de specifieke eigen situatie. Op basis van deze resultaten en het

aantal verrichte onderzoeken was vervolgens de relatieve arbeidstild
per hoofdafdeling te bepalen. Omdat we slechts geInteresseerd zijn in
het bepalen van een verdeelsleutel, is strict genomen niet de absolute

hoogte van de 'unit values' van belang, maar hun relatieve verhouding
t.o.v. elkaar. Daar voorts de vaststelling van de verdeelsleutels voor

elk van de vijf hulpafdelingen afzonderlijk kan plaatsvinden, heeft
ook de analyse van de relatieve 'unit values' per hulpafdeling plaats-

gevonden en zij niet de relatieve verhoudingen voor alle onderzoeken
gezamenlijk geanalyseerd.

In tabel 2.6 en 2.7 zijn de resultaten van het kostenverbijzonderingsproces binnen het klinisch-chemisch laboratorium aangegeven. Het

quotiZnt van de daar aangegeven kosten en het aantal onderzochte monsters resulteert in de nacalculatorische integrale kostprijs.

Aan de hand van de tabellen 2.5 en 2.7 is het mogelijk om deze
integrale kostprijs nader te specificeren. Tabel 2.5 levert een specifi-
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Tabel 2.6. Indirecte kosten van de 'hulpafdelingen' binnen het laboratorium

totaal
directe
kosten

leiding leiding
totaal
leiding research haemato- overige
bepalingen
logie

automatisering

834.555

834.555

leiding

821.360

821.360

research

150.368

102.670

253.038

techn. dienst

297.225

102.670

399.895

monsterontvangst

367.092

102.670

469.762

administratie

380.951

102.670

483.621

algemeen

500.807

huishoudelilke &

500.807

leiding
54.914

102.670

63.260

220.844

haematologie

159.036

102.670

63.260

324.966

leiding isotopen

215.893

102.670

63.260

381.823

60.186

102.670

63.260

226.116

autoanalysers

leiding

leiding overige

bepalingen
kl. chemie alg.

203.809

74.873

278.682

diffen algemeen

185.081

69.703

254.784

stolling algemeen 183.831

68.908

252.739

183.271

63.458

246.729

diversen algemeen 136.197

49.599

185.796

spuiten algemeen
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catie van de directe kosten, tabel 2.7 een specificatie van de indirecte
kosten naar hulpafdeling binnen het laboratorium van herkomst.

In het kader van verbetering van het kosteninzicht van de
laboratoriumleiding is deze uiteenrafeling van de integrale kostprijs
naar zijn elementen van groot belang. Omdat de afdelingsleiding echter
nauwelijks tot geen invloed kan uitoefenen op de door de andere zieken-

huisafdelingen doorberekende kosten en omdat men in een aantal gevallen
zijn twijfels kan hebben omtrent de billijkheid van de in dit kader arbitrair bepaalde verdeelsleutels, is het zinvol de hele doorberekeningsprocedure ook uit te voeren voor enkel de directe laboratoriumkosten.

Dit buiten beschouwing laten van de laatste vier kolommen van tabel 2.4

en 2.5 resulteert in een integrale kostprijs per onderzoek die gevonden
kan worden uit het verschil van de integrale kostprijs en de daarin be-

grepen afdelingsoverheads, zoals gespecificeerd in tabel 2.8. Voor de
directe kostensoorten blijft de specificatie van de kostprijscomponenten
ongewijzigd. De kostencomponenten 'huishoudelijke en technische dienst',

'monsterontvangst',

'administratie e.d.' en 'overige directe laborato-

riumkosten' bevatten in tabel 2.7 echter ook overheads, die, tezamen met

de overheads uit tabel 2.5, in tabel 2.8 zijn opgenomen onder 'indirecte

laboratoriumkosten'. De resulterende kostprijs is opgebouwd uit de volgende kostencomponenten:
- arbeidskosten;

- chemicali@n;

- glaswerk, laboratoriumartikelen, laboratoriummiddelen en instrumenten
en apparatuur;

- afschrijving en intrest;
- automatisering;

- doorberekening van de hulpafdelingen binnen het lab, huishoudelijke en
technische dienst, monsterontvangst, administratie en algemeen;

- doorberekening van de leiding van de vier subgroepen binnen het lab.

Hierin zijn indirect begrepen de kosten van research en een gedeelte
van de kosten van de algemene laboratoriumleiding.
Ter volledigheid is in tabel 2.8 naast de kostprijs per monster ook de gemiddelde opbrengst per monster aangegeven.
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Tabel 2.7. Indirecte kosten van de ' hoofdafdelingen' binnen het laboratorium

totale
directe
kosten

SMAC

automatisering

561.017 149.572

68.267

70.281

63.609

63.704

26.559

9.019

12.122

12.480

11.295

31.428

260.475 131.490

44.652

60.014

61.785

55.919

62.856

27.806

37.373

38.476

34.823

62.856

272.563 232.842

79.069 106.273

109.408

99.022

230.358

33.760

45.376

46.714

42.280

6.846

9.201

9.473

8.574

134.918

Glucose

Mineralen

252.612

Ilema h,g 8

Hemalog D

81.884

5.394

Diffen

13.646

Tellen

9.379

20.160

35

382

Uithalen

Ov.kl.chemie

PTT

15.964

19.993

130

174

179

162

50.322

35.027

47.078

48.467

43.866

5.310

4.034

5.422

5.582

5.052

60.345

27.982

39.043

12.772

13.148

48.896

9.326

3.849

1.307

1.757

1.809

1.637

Prikdienst

73.441

14.360

4.877

AP

35.653

18.794

6.382

8.578

8.831

7.993

Stand.
bicarbonaat

13.253

41.346

14.040

18.871

19.428

17.584

Ov. stolling

6.107

Ca + Mg

18.871

7.991

2.714

3.647

3.755

3.398

Amylase

26.995

7.940

2.696

3.624

3.731

3.377

4.635

3.021

1.026

1.379

1.420

1.285

Oestriolen

167.358

10.735

3.645

4.900

5.044

4.565

Keto's

139.455

3.071

1.043

1.401

1.443

1.306

Vetten

76.110

612

208

280

288

260

297.382

43.239

14.683

19.735

20.317

18.388

34.268

1.788

607

816

840

760

7.263

1.541

523

703

724

655

Diversen

RIA
Prolactine

LH-FSH
Totaal

leiding
autoanalysers

50.792

ABB

Urine

huish.& monstertechn.
ontadmini- algedienst vangst
stratie meen

2.754.990 834.555 399.895 469.762

483.621 500.807 220.844
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leiding kleine
leiding
haema- leiding ov. be- chemie
tologie isotopen palingen alg.

diffen
stolling spuiten diversen
algemeen algemeen algemeen algemeen

totale
kosten

1.027.242
237.821
677.191

535.830
56.286

955.463

43.921

447.803
166.129

215.732

83.065

146.698

5.590

6.652

247.081

471.841

31.601

57.001

202.191

404.377

50.548

70.233

11.275

110.060

57.380

143.611

189.349

313.871

72.777

113.153

75.600

123.963

37.419

50.185

45.224

241.471

45.224

192.943

22.612

100.370

337.771

751.515

19.102

58.181

24.950

36.359

324.966 381.823

226.116

278.682 254.784

252.739

246.729

185.796

7.489.566
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Tabel 2.8. Gemiddelde kosten en opbrengsten per onderzocht monster

aantal
monsters

directe
arbeidskosten

chemicali8n

70.097

2.24

2.02

ABB

12.447

6.23

0.56

Glucose

61.623

2.52

0.36

Mineralen

38.375

4.04

0.87

8

SMAC

glaswerk, afschr.
lab. art., en
instr.e.d. interest

automatisering

1.75

2.13

1.25

1.42

2.13

0.74

0.25

2.13

0.59

0.49

2.13

1.53

109.122

1.19

0.43

0.35

0.35

2.13

Hemalog D

46.592

2.17

0.86

0.58

1.00

0.12

Diffen

22.032

4.76

0.09

0.46

0.10

Tellen

9.448

5.55

0.48

0.29

0.25

2.13

179

19.71

0.18

0.12

2.13

48.340

3.17

0.55

0.38

0.14

5.567

3.52

O.34

O.32

0.33

PTT

53.883

2.36

0.81

( ) .

2 1

0.12

0.52

Ov.

1.804

17.62

2.80

Hemalog

Uithalen
Urine
Ov. kl. chemie

stolling

-

-

0.28

2.19

2.13

0.32

0.02

2.13
2.13

Prikdienst

6.730

3.86

-

AP

8.808

3.88

0.61

1.45

2.03

19.377

Stand.
bicarbonaat

-

5.83

0.26

0.35

0.12

2.13

Ca + Mg

3.745

12.03

1.06

1.42

2.67

2.13

Amylase

3.721

12.58

5.74

1.25

0.38

2.13

Diversen

1.416

16.36

1.76

1.25

0.41

2.13

Oestriolen

5.031

20.84

0.79

1.67

5.70

2.13

Keto's

1.439

72.87

4.62

5.55

1.54

2.13

Vetten

287

182.67

0.26

4.03

33.02

2.13

RIA

20.264

3.43

9.40

0.29

1.20

2.13

Prolactine

838

4.69

34.22

0.29

1.20

2.13

LH-FSH

722

7.12

0.56

0.32

1.33

2.13

Totaal

551.887

358.829

381.842

1.897.822 642.888

834.555
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huish. &
techn.dienst
adm., e.d.

overige
directe
lab.kosten

indirecte
lab.

kosten

integrale
kostprijs

opbrengst

0.82

1.21

14.65

39.97

2.95

2.28

2.27

19.11

13.76

2.95

0.92

1.11

10.99

15.62

2.95

1.48

1.41

13.96

34.21

2.95

0.47

0.87

8.76

6.42

2.95

0.86

1.07

9.61

3.40

1.24

1.88

1.26

9.79

3.40

2.95

2.20

1.67

15.53

1.75

2.95

7.81

4.26

37.16

20.55

2.95

1.26

1.32

9.76

5.95

2.95

2.95

1.39

1.39

10.25

3.08

1.66

0.94

0.90

7.50

5.10

2.95

6.98

3.97

38.93

14.41

1.24

1.53

7.24

16.35

3.39

16.30

63.41

2.95

1.52

1.73

2.95

2.27

2.27

16.20

18.70

2.95

4.69

3.26

30.21

13.26

2.95

4.91

3.38

33.31

10.20

2.95

6.38

4.20

35.44

11.32

2.95

8.13

5.78

48.00

108.31

2.95

28.43

15.98

134.08

81.16

2.95

71.28

53.37

349.72

19.93

43.35

2.95

14.64

3.03

37.09

2.95

20.83

3.91

69.43

65.00

2.95

30.36

5.58

50.36

65.00

1.509.498

1.036.871

827.262

7.489.566
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2.2.3. Vooronderstellingen m.b.t. de kostprilsberekening

Aan de wijze waarop in par. 2.2.2 de kostprijs van een laborato-

riumonderzoek is bepaald, ligt een aantal vooronderstellingen ten grondslag die nadere toelichting behoeven:

- afschrijvingen op basis van historische kostprijs

De COTG richtlijnen en art. 5.1 van het Besluit Jaarrekening
Ziekenhuisvoorzieningen 1975 schrijven voor dat de afschrijvingen ge-

baseerd worden op de historische kostprijs van de activa. Deze afschrijvingsgrondslag is ook uitgangspunt geweest bij onze kostprijsbe-

rekening. Maar we hebben niet alleen op pragmatische gronden afgezien
van de mogelijkheid om de actuele waarde als afschrijvingsgrondslag te

hanteren. De meeste ziekenhuizen zijn immers volledig met vreemd ver-

mogen gefinancierd en er zijn geen redenen om te verwachten dat daar

in de nabije toekomst verandering in zal komen. Volgens de diverse
'inflation-accounting'-theoriein betekent dit dat afschrijven op basis

van actuele waarde ofwel leidt tot (financierings)winst ofwel tot de
vorming van een herwaarderingsreserve; grootheden die buiten het ge-

zichtsveld van een non-profit organisatie liggen. Groot nam reeds in
1964 hetzelfde standpunt in (p. 91): "De toepassing der vervangingswaardetheorie in al zijn consequenties voor het afzonderlijke ziekenhuis, dat dus ook autonoom gezien wordt ten aanzien van de gehele fi-

nanciering, komt ons onjuist voor. Er liggen hier moeilijkheden met
betrekking tot de reservevorming en een dergelijk stelsel zou kunnen

leiden tot een te grote en onnodige kapitaalvorming, hetgeen maatschappelijk gezien zijn problemen geeft."

Vanuit economische overwegingen is het hanteren van de historische kostprijs als waarderingsgrondslag t.b.v. het bepalen van de afschrijvingskosten dus heel wel te begrijpen. Het gevolg van deze bena-

dering zal evenwel zijn dat er grote verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen bestaan m.b.t. de kostprijs van een verrichting.

- beschikbaarheidsnuttigheid

"Voor zover hier een overcapaciteit uit ontstaat, wordt deze in

dergelijke gevallen doelbewust aanvaard,

zodat de daaraan verbonden

offers als kosten kunnen worden aangemerkt. Het ware echter niet ra-

tioneel deze kosten volledig ten laste te brengen van de produktie,
c.q. orders, waarvoor deze middelen hebben gediend. De meerdere kosten
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aan deze produktiemiddelen verbonden, boven de kosten op basis waarvan
de normale aanwending zou kunnen worden gecalculeerd, vormen geen bij-

zondere kosten van de met deze middelen voortgebrachte goederen, maar

algemene

kosten van de

totale

produktie",

aldus Van der Schroeff

(1974, p. 411).

In de door ons uitgevoerde kostenonderzoeken is dit principe
gehuldigd.

Zo zijn de salariskosten van het personeel dat weekenddienst of avond- en nachtdienst heeft niet toegekend aan de laborato-

riumonderzoeken die tijdens deze diensten zijn verricht,

maar naar

rato van directe arbeidskosten omgeslagen over de totale laboratorium-

produktie. Hetzelfde geldt voor de cito-bepalingen: aan deze versneld
uit te voeren bepalingen zijn geen extra kosten toegerekend. Evenzo

hebben alle bevallingen die op de verloskamer hebben plaatsgevonden
dezelfde kostprijs, ongeacht of er wel of geen complicaties zijn opgetreden.

- samengevoegde en gemeenschappelijke kosten
"Common (samengevoegde, PN)

costs are said

to exist when a sing-

le resource is used by more than one costing unit" en "Joint (gemeenschappelijke, PN) costs, a special type of common costs, are costs
incurred when two or more products are produced in a fixed ratio from

the

Rame

inputs", aldus Dopuch e.a. (1974, p. 12, 33).

Het probleem van toerekenen van afschrijvingskosten en intrest

in situaties van samengevoegde kosten is in principe oplosbaar. De
oorzakelijke betrekking tussen kosten en produktie vormt daartoe de
verbijzonderingrondslag.

In onze

kostenonderzoeken

is dit

probleem

opgelost door de kosten van afschrijving en intrest te verbijzonderen
naar rato van het tijdsbeslag op de betreffende apparatuur en ruimte:
de

kosten van

rantgen-apparatuur,

waarmee

meerdere

typen

rBntgen-

onderzoeken kunnen worden uitgevoerd, worden verbijzonderd op basis

van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek. Deze
benadering impliceert overigens dat de hogere afschrijvings- en in-

trestkosten die gepaard gaan met apparatuur die met het oog op een
is aangeschaft, ook tot een hoger bere-

aantal specifieke onderzoeken

kende kostprijs aanleiding geven voor onderzoeken die in de huidige
situatie met deze apparatuur gedaan worden, maar in principe ook met
eenvoudigere en goedkopere apparatuur hadden kunnen plaatsvinden.
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Het probleem van gemeenschappelijke kosten zal zich in een zie-

kenhuis veelal niet voordoen, waardoor we niet vaak voor een principieel onoplosbaar probleem worden gesteld: het is onmogelijk aan te
geven welk deel van de kosten met elk van de voortgebrachte produkten
samenhangt. Volgens bovengegeven definities van samengevoegde en gemeenschappelilke kosten moeten evenwel de afschrijvings- en interestkosten m.b.t. de meerkanalige apparatuur op het klinisch-chemisch la-

boratorium als gemeenschappelijke kosten beschouwd worden, hetgeen
voor ons aanleiding was om niet de kostprijs per individuele bepaling
te berekenen, maar per monster. Overigens spreekt Van der Schroeff
(1974) pas van economisch gemeenschappelijke kosten als de samenvoeging van de produktiecapaciteit niet alleen is gelegen in economische
voordelen, maar ook technisch onvermijdbaar is; in andere gevallen
spreekt hij van economisch verbonden kosten. Daar de kostenverbijzondering echter gebaseerd moet zijn op een oorzakelijk verband tussen

kosten en produktie stelt hij

voor met het verbijzonderingsproces

slechts zover te gaan als mogelijk is. Aldus komt Van der Schroeff met
zijn 'parti5le calculatie' tot dezelfde conclusie: berekening van de
kostprils per monster en niet per bepaling.

2.3. Vergelijking van tarief en integrale kostprijs

In par. 1.3 hebben we reeds besproken waarom het tarief niet als
benadering van de kostprijs kan dienen. In deze paragraaf zullen we de
relatie tussen tarief en kostprils nader analyseren.
Ervan uitgaande dat de tarieven voor nevenverrichtingen - v66r

de invoering van de budgetfinanciering - slechts beoogden de, landelijke
hting te dekken en daarboven
gemiddelde , directe kosten van een verric

een beperkte opslag te geven ter dekking van de indirecte kosten, ligt
het voor de hand om een correctiefactor te introduceren bij een dergelijke kostprijsberekening. Zo de verhoudingen tussen de tarieven al een
billijke weerspiegeling zijn van de verhoudingen tussen de kostprijzen,
zal het tarief immers pas een correcte benadering voor de kostprijs van

een verrichting zijn als hij vermenigvuldigd wordt met het quotiant van
de totale afdelingskosten en opbrengsten. Het produkt van het aantal

verrichtingen en het aldus gecorrigeerde tarief zal nu voor alle typen
verrichtingen van een afdeling tezamen immers gelijk zijn aan de totale
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afdelingskosten, zoals behoort bij kostprijsberekening.
In de V. S. wordt de hierboven beschreven benadering van de kost-

prijs door middel van gecorrigeerde tarieven veelvuldig toegepast. Wil-

liams e.a. (1982) hebben deze 'ratio of costs to charges'-methode nader
onderzocht en komen daarbij tot de conclusie dat de aldus bepaalde kost-

prijzen grote verschillen vertonen met een methode waarbij de kostprijs
wordt bepaald uit het directe en indirecte beslag op produktiefactoren;
een methode analoog aan de in par. 2.2 besproken methode.

Voor patiinten met een liesbreuk zijn zij nagegaan hoeveel de
kosten aan OK, rBntgenverrichtingen en laboratoriumbepalingen hedragen

volgens belde methoden. "This pilot study looked at only part of the
costs

for a limited number of patients in one hospital. The results

should not be broadly generalized. Nevertheless, they illustrate that,

at least in some situations, there are important differences in costs
when the two different methods are used. In this pilot project, the direct method identified costs that were uniformly lower than the costs
identified using the traditional (ratio of costs to charges, PN) method.

These results strongly suggest that some cross-subsidiation was
occurring with the traditional method. It is hypothesized that inguinal
hernia patients, who receive relatively standard care, are charged more
than their care costs to subsidize other patients who receive complicated care and are charged less than their care costs."

De resultaten van de in par. 2.2.1 aangegeven kostprijsonderzoeken bevestigen deze Amerikaanse conclusies. We zullen hier m.b.t. de
kostprijs van laboratoriumonderzoeken nader op ingaan.

De 'ratio of costs to charges'-methode mag slechts toegepast
worden als de verhoudingen van de tarieven van de laboratoriumbepalingen

hetzelfde zijn als de verhoudingen tussen de kostprijzen. Dat dit niet

het geval is, blijkt uit de enkelvoudige correlatiecoafficiant tussen
kostprijs en tarief:

r = 0.200 .

Nu is dit op zich niet verwonderlijk omdat de tarieven zijn gebaseerd op

een Spaanderpuntenvergoeding van f 1,70 per punt en deze Spaanderpunten
in 1955 zijn bepaald op basis van de toenmalige zuivere analistentild
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per onderzoek. Dat deze arbeidstijdbasis in 1979 niet meer aanwezig is,

blijkt uit de enkelvoudige correlatieco5fficidnt tussen de directe ar-

beidskosten en de opbrengst per onderzoek. - Daar geen Spaanderpunten
zijn vastgesteld m.b.t. isotopenbepalingen, hebben de in deze paragraaf

gepresenteerde resultaten alleen betrekking op de eerste 22 onderzoeken
uit tabel 2.8. -:

r = 0.197 .

In appendix 2 is aan de hand van een lineaire regressie-analyse

nagegaan in hoeverre de arbeidskosten ook nu nog een adequate indicator
zijn voor de totale kosten van een laboratorium-onderzoek. De schattingsresultaten geven aan dat het volgende lineaire verband (R = 0,978)
tussen beide grootheden bestaat:

integrale kostprijs = f 6,24 + 1,83 * directe arbeidskosten .

Ook voor de kostprijs exclusief indirecte laboratoriumkosten en overige

directe laboratoriumkosten - deze laatste hebben met name betrekking op
de laboratoriumleiding en research - bestaat een dergelijk lineair verband.

Bovenstaande regressie-vergelijking is grafisch weergegeven in
fig. 2.1. Interpretatie van deze lineaire relatie geeft aan dat elk la-

boratorium-onderzoek voor hetzelfde bedrag

(f

6,24)

aan vaste kosten

oproept; deze kosten zullen met name betrekking hebben op de computerverwerking en op monsterontvangst, administratie, huishoudelijke en
technische dienst en algemene kosten. Daarnaast is sprake van kosten die

rechtevenredig variaren met de directe arbeidskosten; dit betekent dat
er sprake is van een 'opslag' op de directe arbeidskosten ter grootte
van 83%.

Ter vergelijking is in appendix 2 ook nagegaan of er sprake is
van een lineair verband tussen de integrale kostprijs en de opbrengst
van een laboratorium-onderzoek. Dit resulteerde in (R = 0,414):

integrale kostprijs = f 8,09 + 0,28 * opbrengst .
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Fig. 2.1. Verband tussen directe arbeidskosten en integrale kostprijs

Uit deze resultaten valt wederom op te maken dat de Spaanderpuntenwaar-

dering geen juiste basis meer is voor de bepaling van de kostprijs van
een onderzoek. Dit is niet alleen het geval omdat de multipele correlatie-coifficiant R laag uitvalt, maar ook omdat er sprake is van een con-

stante term die erg hoog is in verhouding tot de variabele component van
de regressievergelijking.

Samenvattend kunnen we derhalve concluderen dat de uitgangspun-

ten van de Spaanderpuntenwaardering nog steeds actueel zijn: er is nog
steeds sprake van een verband tussen integrale kostprijs en directe ar-

beidskosten. De in 1955 vastgestelde waardering per laboratorium-onderzoek is inmiddels echter achterhaald.

Voor zover men een rechtevenredig verband tussen kosten en opbrengsten per verrichting nastreeft, dient men de Spaanderpuntenwaarde-

20

66

ring dus periodiek te herzien, zoals ondermeer het geval is met de 'Canadian Unit Values'.

2.4. Variabiliteit in de kosten

Voor een goed inzicht in de kosten van een ziekenhuisafdeling is
het niet voldoende te weten hoeveel kosten t.b.v. een bepaald type verrichting gemaakt worden en hoe de opbouw van deze kostprijs naar kosten-

soorten is. Men zal ook op de hoogte dienen te zijn van de samenhang
tussen de hoogte van de kosten en de produktieomvang.

Een van de mogelijkheden die toegepast kunnen worden bij de uit-

eenrafeling van de totale kosten in vaste en variabele kosten is 'account classification': "It consists in classifying the total costs at
some output (e.g. xO) into fixed and variable categories... The account
method of cost estimation has the advantage of being fast and therefore

unexpensive... However the technique has obvious weaknesses that limits
its applictions:

1. it

relies. heavily on

the initial

decision

to

classify

an account as

fixed or variable;

2. it relies on a single observation to determine the cost equation;

3. it fails to recognize that some classifications of costs have both

fixed and variable portions", aldus Dopuch e.a. (1974, p. 257).
Ondanks de beperkingen die aan 'account classification' kleven,
wordt deze methode veelvuldig toegepast.

Twee zeer uitgebreide Amerikaanse kosteninformatiesystemen voor

ziekenhuizen rafelen op deze manier hun kostprijs uiteen in vaste en
variabele componenten.

Zowel

in het

Intermountain Health Care inc.

(1983), zie ook Overfelt (1982), als in het 'Patient Care Unit' stelsel

van Ernst & Whinney, zie Ahrens e.a. (1980), geldt: "Fixed and variable
labor time and costs were determined using work sample and other direct

observation techniques and specific cost identification techniques" en
"All costs are identified as being either fixed or variable".

i
'
It
Een alternatieve methode ter bepaling van de vaste en variabele

componenten in de totale kosten is lineaire regressie-analyse. De belangrijkste voordelen van deze methode zijn de objectiviteit van de gevonden kostencoZffici&nten en de indicatie van de nauwkeurigheid van elk

'

67

der coafficianten en de kostenfunctie als geheel. Het belangrijkste be-

zwaar dat aan deze methode kleeft, heeft betrekking op de beschikbaarheid van de gegevens: deze methode behoeft een groot aantal waarnemingen

voor het verkrijgen van betrouwbare schattingen; hoe groter dit aantal
waarnemingen, des te kleiner zijn immers de betrouwbaarheidsintervallen
van de coaffici3nten. Een ander probleem kan gelegen zijn in de vertaling

van

de

statistische

resultaten

in

economisch

interpreteerbare

grootheden.

Hieronder zullen we deze methode nader toelichten aan de hand
van resultaten die betrekking hebben op het klinisch-chemisch laboratorium; zie ook Martis (1984).

Onderscheid in vaste en variabele kosten roept niet voor alle
kostensoorten dezelfde problemen op. Zo zullen de kosten van afschrij-

vingen en intrest, tot op zekere hoogte, vast zijn. Ten aanzien van de
inzet van personeel, chemicalidn, glaswerk, laboratoriummiddelen en -ar-

tikelen en registratiemiddelen is het verband met de produktieomvang
minder duidelljk. Teneinde hlerin meer inzicht te verkrijgen, is in het

voorjaar van 1984 gedurende een 30-tal dagen op elke analyseplaats van
het laboratorium bijgehouden:

- de produktieomvang, zo nodig gespecificeerd naar de verschillende typen onderzoeken;

- de arbeidsinzet;

- het chemicalianverbruik;

- het verbruik van glaswerk, laboratoriummiddelen, registratiemiddelen,
e.d.

Omdat de personeelsformatie van het laboratorium vastligt, zou
m.b.v. regressieanalyse in principe geconstateerd worden dat de arbeids-

inzet niet of nauwelijks fluctueert met de produktieomvang. Omdat het
voor de hand ligt te verwachten dat de personeelsbehoefte 'in ultimo'
afhankelijk is van de produktieomvang, is getracht de variabiliteit in

de arbeidsbehoefte te meten d.m.v. een indicatie voor de drukte op de
betreffende dag. Op een vierpunts-schaal is daartoe dagelijks door de
analisten aangegeven of het op de analyseplaats een erg rustige, tamelijk rustige, drukke dan wel erg drukke dag was.

Voor elke analyseplaats is een drietal modellen gespecificeerd:

een model t.b.v.

het chemicali5nverbruik, een t.b.v. de overige mate-
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riaalkosten en 6gn t.b.v. de arbeidskosten. Voor enkele analyseplaatsen
staan in appendix 3 de schattingsresultaten m.b.t. deze modellen aangegeven. De bevindingen kunnen als volgt worden samengevat:

- het chemicali nverbruik op de geautomatiseerde analyseplaatsen hangt

niet af van het aantal uitgevoerde onderzoeken, maar van het aantal
uren dat de betreffende apparatuur in bedrijf is. Voor de SMAC gaat
het daarbij om een bedrag van f 68,38 per uur;

- het chemicalianverbruik op de overige analyseplaatsen hangt grotendeels samen met de produktie-omvang. In enkele gevallen is evenwel ook
sprake van een vaste kostencomponent;

- de overige materiaalkosten variiren eveneens grotendeels met het acti-

viteitenniveau. Bij een aantal analyseplaatsen is evenwel ook sprake
van een klein bedrag aan vaste kosten per dag;

- er is in de regressiemodellen vanuit gegaan dat de personeelsbehoefte
rechtevenredig is met de produktieomvang. In deze modellen is een in-

dicatie van het drukte-niveau van elke dag opgenomen,

aan de hand

waarvan nagegaan kon worden hoe de arbeidsproduktiviteit op elk druk-

te-niveau was.

De

arbeidsproduktiviteit op een 'drukke dag' als nor-

maal beschouwend, was op de geautomatiseerde analyseplaatsen op een
rustige dag minder sprake van leegloop, dan bij de handmatig georianteerde analyseplaatsen. Omgekeerd was bij deze laatste analyseplaatsen
op een 'erg drukke dag' sprake van een groter personeelstekort dan bij
de geautomatiseerde analyseplaatsen.

In het kader van een optimale benutting van de produktiecapaci-

teit van het laboratorium betekenen deze bevindingen ondermeer dat er
sprake is van beleidsmogelijkheden m.b.t. de automaten. Daarbij kan men
denken aan het beperken van de bedrijfstijd en het buiten deze tijden op

andere manieren uitvoeren van de betreffende bepalingen;

bijvoorbeeld

m.b.v. discrete automaten of handmatig. Dergelijke aanpassingen van de
bedrijfstijd, het beter in de hand houden van de kosten van de beschikbaarheidsnuttigheid en het beleid m.b.t. cito-bepalingen hebben natuur-

lijk verderreikende consequenties dan alleen de kosten van chemicaliin

en glaswerk e.d. Met betrekking tot de inzet van personeel is het van
belang zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse drukte op de
diverse analyseplaatsen. Een dergelijke flexibele arbeidsinzet kan wel-

licht gerealiseerd worden door een 'vliegende brigade '
roepen.

in het leven te
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3. Patiantenclassificatiesystemen

Inzicht in de produktiewijze en de kostprijs van een verrichting
is niet voldoende. Omdat voor elke afdeling de te produceren verrichtin-

gen jaarlijks

zowel wat omvang als wat samenstelling betreft,

zullen

fluctueren, zal men ook inzicht moeten verkrijgen in de vraag naar ver-

richtingen. Onderkenning van de samenhang tussen de totale vraag en het

totale aantal behandelde patianten leidt tot een voor de hand liggend

overzicht van het gemiddelde beslag op verrichtingen per patiBnt, zo
mogelijk onderscheiden in klinische en poliklinische patianten.

Omdat niet elke pati6nt in dezelfde mate een beroep zal doen op
het ziekenhuis, maakt men veelal echter een verdergaand onderscheid. Zo
houdt Schaaf (1984, p. 42) in zijn beschrijving van een budgetmodel expliciet rekening met het bestaan van een professionele organisatie binnen de ziekenhuisorganisatie: "Het activiteitenvolume van het ziekenhuis

is direct of indirect het resultaat van de medische besluitvorming van

de poortspecialisten" (dit zijn de spreekuurhoudende specialisten) . Maar
ook een inzicht in het aanvraagpatroon per specialisme of per specialist

gaat nog niet ver genoeg; elke specialist ziet in zijn praktijk immers
pati5nten met een breed scala aan aandoeningen. Groot

(1984,

p.

39)

stelt derhalve: "Inzicht zal moeten worden geboden in aantallen en soorten onderzoeken en behandelingen per specialisme met de daaraan verbon-

den kosten, waarbij ook deze cijfers nog te weinig informatie bevatten
indien zij niet in relatie met de patiintenbehandeling zelf kunnen worden gebracht." Dat hierop in het kader van de interne budgettering inge-

speeld wordt, blijkt uit het budgetmodel van Schaaf en Van der Veen
(1984, fig. 3). Daarin wordt de matrix organisatiestructuur van het zie-

kenhuis, met enerzilds de medici en anderzijds de ziekenhuisafdelingen,

nader geanalyseerd:

het onderscheid in specialismen wordt nader gede-

tailleerd door per specialisme een aantal pati ntengroepen te onderscheiden. Aldus wordt het aanvraagpatroon per specialisme uiteengerafeld
in een beroep op de ziekenhuisvoorzieningen per pati3ntengroep; hoe deze
pati ntengroepen gedefinieerd zijn, wordt evenwel in het midden gelaten.
Aan de diverse mogelijkheden ter defini6ring van deze patifntengroepen zal in dit hoofdstuk aandacht geschonken worden.
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3.1. 'Disease-costing'

'Disease-costing' kan worden omschreven als het bepalen van de

gemiddelde kosten van behandeling van patidnten uit welomschreven patiantengroepen.

Een van de eerste studies op dit gebied is van de hand van Dorothy Rice (1966). Zij ging daarbij uit van een indeling in diagnosegroe-

pen, omdat de aard van de aandoening van invloed geacht werd op de kos-

ten. De kostentoerekening zelf geschiedt erg globaal omdat niet wordt
uitgegaan van het werkelijke beroep op de ziekenhuisvoorzieningen, maar
van ruwe maatstaven daarvoor, met name gebaseerd op verpleegdagen.

Een indeling in diagnosegroepen vinden we ook terug bij Dowling

(1976), zij het dat 14 van de 55 patiUntengroepen specifiek betrekking
hebben op kinderen. Motief hiervoor is de veronderstelling dat kinderen
en volwassenen, ook al hebben ze dezelfde aandoening, op een andere ma-

nier behandeld zullen worden. De kostentoerekening geschiedt nu iets
nauwkeuriger omdat voor elke pationtengroep het gemiddelde aantal beno-

digde verrichtingen per pati'dnt is bepaald, gespecificeerd naar afdeling; deze verrichtingenprofielen per patidntengroep zijn afgeleid uit
overzichten die afkomstig zijn van de Professional Activity Study (PAS)

en de Medical Audit Program (MAP). Dowling maakt evenwel geen onderscheid naar de verschillende soorten verrichtingen per afdeling en gaat

derhalve voor elke verrichting impliciet uit van hetzelfde beslag op de
produktiemiddelen.

In een onderzoek van Russell e.a. (1973) is de kostentoerekening

beter uitgewerkt. Voor elke afdeling zijn voor de verrichtingen gewichten bepaald die het relatieve beslag op materialen, apparatuur en perso-

neelscategoriedn aangeven, zodat ook de kosten van de behandeling beter
zijn te bepalen. "One of the potential uses of patient-based costing is
to

identify factors which reflect, and perhaps explain, variations in

cost

between different patients or groups of patients. Such factors

could be used both to monitor and to predict costs in relation to the
types of patients being treated... Clearly there are several variables

which will have an effect on the ultimate cost of a patient's care and
which will contribute to such differences... The resources used by each

patient must be influenced by the diagnoses... and is also affected by
duration of stay and by whether or not an operation was performed. How-

'
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ever, these factors are in themselves inter-related and are also associated with other characteristics such as age, sex and whether the admission was from the waiting list or an emergency.", aldus Russell e.a.

(1973,

p. 24). Deze gedachte wordt door hen niet verder uitgewerkt;

slechts voor twee typen 'geopereerde' patidnten, 'acute appendicitis' en
'peptic ulcer', wordt het verrichtingenprofiel gespecificeerd.

Ook in Nederland is onderzoek verricht op dit terrein. Zo heeft
Cremers (1974) voor 335 patibnten m.b.t. de specialismen interne genees-

kunde, algemene chirurgie en neurologie gegevens verzameld m.b.t. het
middelenverbruik. Voor elke patiPnt werd per verpleegdag op een 3-puntsschaal vastgelegd het niveau van de huiselijke zorg, van de verpleegkun-

dige zorg, van de laboratoriumactiviteiten en van de radiologische acti-

viteiten. Daarnaast werden gegevens verzameld m.b.t. functieonderzoek,

fysiotherapie, medische verrichtingen en visites. Aan de hand van het
aldus beschreven zorgprogramma werd elke verpleegdag aangemerkt als absoluut

ziekenhuisgebonden,

noodzakelijk ziekenhuisgebonden,

praktisch

ziekenhuisgebonden of niet-ziekenhuisgebonden. Het blijkt nu mogelijk in

het zorgpatroon tijdens de opname een aaneenschakeling van zorgprogramma's te onderkennen. Dergelijke afhankelijkheidsketens blijken voor de

onderzochte specialismen te verschillen; voorts blijken er verschillen

te bestaan tussen de 14 onderscheiden diagnosegroepen en tussen de 10
onderscheiden leeftijds/geslachtsgroepen. Toch valt er regelmaat te ontdekken in de aangetroffen zorgpatronen: "Wij herkennen daarin behande-

lingspatronen, die als het ware automatisch gevolgd worden. Het is zeer
waarschijnlijk dat het in de praktijk wemelt van deze vaste patronen van
onderzoek en behandeling, die de indruk wekken meer gebaseerd te zijn op

het gegeven van de ziekte, dan op dat van de mens die zich onder behan-

deling stelt. Het is van het grootste belang dat onderzocht wordt welk
aandeel de gewoontevorming bij medici heeft t.a.v. beslissingen op het
gebied van opnamebeleid en klinische handelingen.

Het onderzoek naar de relatie tussen diagnose en zorgprogramma
is een belangwekkende zaak uit het oogpunt van planning en programmering

van de zorg." (Cremers, 1974, p. 67). Cremers is evenwel van mening dat

zijn gegevensbestand te beperkt van omvang is om daar verder op in te
gaan.
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3.2. Theoretische onderbouwing van pationtenclassificatiesystemen

Elke patiZnt die in het ziekenhuis behandeld wordt, is weer een
uniek geval. Patiintenclassificatiesystemen trekken dit niet in twijfel;

zij gaan er evenwel vanuit dat het, veelal pas na afloop van de behandeling, mogelijk is pationten te karakteriseren aan de hand van gegevens

uit het medisch dossier en ze aan de hand van die karakteristieken te
onderscheiden in een aantal groepen. "Classification of a specific patient into a given case type does not require that all future patients

with those characteristics be assigned to that case type and recieve a
prespecified treatment bundle. All patients, ex ante, can be expected to

be treated according to their own unique circumstances by their physi-

cian. Ex post, however, cases can be grouped according to similarities
and differences in their illness attributes and treatment patterns."
(Hornbrook, 1982 , p. 17).

Werden in par. 3.1 enkele ad hoc oplossingen ter definiZring van

patiZntengroepen besproken, welke eisen zou men moeten stellen aan een
meer algemeen toepasbaar classificatiesysteem?

Wood e.a. (1981, p. 247) stellen niet ten onrechte: "Investigation of two preliminary areas must be completed before any significant
progress is likely in the measurement of hospital casemix. First a theo-

ry of casemix measurement must be constructed. This theory should speci-

fy desirable qualities of systems for classifying case types. These form
the basis of casemix measurement. The theory should specify criteria for

assessing case type classification systems with respect to these qualities. The theory also should suggest various casemix measures that could

be constructed from the case type classification systems, in order to
capture the multi-dimensional nature of hospital casemix. Second, using

this theory, currently available case type classification systems and

casemix measures must be assessed, and the directions for future improvements suggested."

Na deze constatering stellen Wood e.a. (1981) pogingen in het
werk een dergelijke 'casemix measurement'-theorie te funderen door een
aantal eigenschappen te formuleren die wenselijk zijn voor een patiUntenclassificatiesysteem:
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-

medische betekenis heeft betrekking op "the extent to which knowledge
of a patient's case type alone - without other information about the
individual patient - conveys clinical expectations and enables clini-

cians to exchange information about those expectations." Het zal derhalve van groot belang zijn dat medici hun inbreng hebben bij het op-

stellen van een classificatiesysteem. Toch kunnen ook dan nog verschillen van mening optreden tussen de specialisten; verschillen die
betrekking hehben op het onderscheid tussen aandoening en behandeling.

Als men de gemiddelde kosten per opname bepaalt voor patiZntengroepen
die onderscheiden worden in op een diagnose-gegevens gebaseerd classi-

ficatiesysteem,

spreekt men derhalve terecht van 'disease-costing';

als in het classificatiesysteem evenwel ook onderscheid gemaakt wordt

op basis van de behandeling - omdat bijvoorbeeld operatiegroepen onderscheiden worden, of aparte groepen m.b.t. chemotherapie en radiotherapie - zou het beter zijn te spreken van 'therapy-costing' omdat
m.b.t. eenzelfde aandoening meerdere behandelingen mogelijk zijn.

- Van economische betekenis is sprake als het beslag op de ziekenhuisvoorzieningen voor patianten uit dezelfde patiantengroep in dezelfde

orde van grootte ligt. Hier komt het probleem naar voren of men van
het werkelijke beroep op de ziekenhuisvoorzieningen, dat mede afhanke-

lijk is van de voorhanden faciliteiten, moet uitgaan of van de 'ideale' behandeling.
- Betekenis in het kader van de bedrijfsvoering houdt in dat het classi-

ficatiesysteem bruikbaar is ten behoeve van het ziekenhuisbeleid en
planningsactiviteiten. Het verschil met 'economic meaningfulness' is
gelegen in het toepassingsterrein. Bij 'economic meaningfulness' den-

ken Wood e.a. met name aan de ziekenhuisfinanciering, terwijl ze bij
'administrative meaningfulness' - niet te verwarren met het Nederland-

se 'administratief' - het interne ziekenhuisbeleid op het oog hebben,
zodat 'administrative meaningfulness' meer ziekenhuisgebonden zal zijn
dan de 'medical' en 'economic meaningfulness'.

- Er is sprake van

'reliability'

als de pati ntengroep waarin iedere

patiant wordt ingedeeld, niet afhangt van het mechanisme waarlangs de
indeling plaatsvindt. Deze grootheid heeft derhalve betrekking op manipulatiemogelijkheden en nauwkeurigheid van het classificatiesysteem:
"A classification is precise if the rules for recording, transcribing,

sequencing and coding diagnoses and procedures are clear-cut, objec-
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tive, complete and easy to carry out correctly. A classification is
imprecise,

and therefore unreliable,

to the extent that failure to

follow such rules is likely to cause patients to be put into the wrong

case types." 'Reliability' zal derhalve ondermeer samenhangen met de
betrouwbaarheid van de gegevens waarop de patidntenclassificatie wordt

gebaseerd en met het aantal groepen dat in het systeem wordt onderscheiden. Evenzo zullen classificatiesystemen die uitgaan van objectieve indelingscriteria betrouwbaarder zijn dan systemen die subjec-

tieve indelingscriteria hanteren. Voorts is van belang of men alle
patiAnten wil classificeren volgens het classificatiesysteem of dat
men zich wil beperken tot een steekproef uit het totale patidntenbestand.

- 'Practicality' betekent dat de definities van de pati&ntengroepen zijn

gebaseerd op gegevens die routinematig voor alle ontslagen pati8nten

worden verzameld en geautomatiseerd worden verwerkt. De definities
moeten voorts op een zodanige wijze zijn opgebouwd, dat ook de indeling in patiZntengroepen geautomatiseerd kan worden.

- Van

' versatility'

is sprake "i f its categories can be put together in

different ways to form different classifications for different uses,

specifically classifications for review of medical care, for administrative control and for prospective reimbursement." Het voordeel van
66n 'basis-classificatiesysteem' boven afzonderlijke classificatiesys-

temen voor elk toepassingsgebied is dat het meer mogelijkheden tot
overleg tussen de verschillende gebruikers in zich heeft, terwijl toch

iedere gebruiker zich in (een van de varianten op) het basissysteem
kan vinden.

Het spreekt voor zich dat de doelstelling waarmee een classificatiesysteem wordt opgesteld, van invloed zal zijn op het belang dat aan

de 'medical, economic and administrative meaningfulness' gehecht wordt,

en in samenhang daarmee aan 'versatility'. Een eis die evenwel aan elk
classificatiesyteem

gesteld moet

worden,

is

'reliability',

eventueel

aangevuld met 'practicality'.

In een uitstekend overzichts-artikel gaat Hornbrook (1982) ver-

der in op de theoretische onderbouwing van een 'casemix measurement'theorie. Hij voegt aan de eisen, die Wood e.a. stellen aan een patien-
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tenclassificatiesysteem, de volgende criteria toe:

- 'Validity' heeft betrekking op de vraag of we werkelijk meten wat we

willen meten. De doelstelling van het classificatiesysteem komt hier
dus impliciet aan de orde. Validiteit bestaat uit meerdere componenten. Zo heeft 'content validity' betrekking op hetgeen m.b.v. een
classificatiesysteem gemeten wordt. Welke dimensies van casemix worden

gemeten,

welk gebied wordt door het classificatiesysteem bestreken,

worden aspecten buiten beschouwing gelaten die wel van belang zijn
m.b.t. de doelstelling? Deze component heeft derhalve ondermeer betrekking op het al dan niet buiten beschouwing laten van pasgeborenen

of van overleden pati@nten, en op de vraag of alleen de ernst van de
aandoening gemeten moet worden of ook de complexiteit van de behandeling. Hornbrook (1982, p. 7) zegt hierover: "All dimensions of casemix
related to overall costliness of hospital care should be captured by a

comprehensive content valid casemix measure for reimbursement purposes. Indeed many hospitals maintain that existing casemix measures
are invalid because they do not reflect the true resource intensity of

their casemix, i.e., that some dimension of their patients' illnesses

is not captured by the casemix measures." Daarnaast wordt ook 'construct validity' onderscheiden. Hierbij gaat men na waarom het classificatiesysteem succesvol is bij het onderscheiden van homogene groe-

pen. De redenen die daaruit naar voren komen, leveren veelal een aantal voor toetsing vatbare hypothesen op; bijvoorbeeld dat de gemiddel-

de kosten of verpleegduur in bepaalde groepen hoger zullen zijn dan in
andere groepen.

- 'Sensitivity' verwijst naar de mogelijkheden van het pati&ntenclassificatiesysteem om onderscheid te maken tussen ziekenhuizen met betrek-

king tot de van belang zijnde dimensies van hun activiteiten. De gevoeligheid van een classificatiesysteem zal groter zijn naarmate meer

pati5ntencategorieZn onderscheiden worden. Dit zal evenwel over het
algemeen betekenen dat de nauwkeurigheid van het classificatiesysteem

af zal nemen. De gevoeligheid hangt tevens samen met de verwerkingskosten van de benodigde gegevens.

- 'Cost-effectiveness'

classificatiemethode,

houdt verband met het kiezen van de goedkoopste

zonder dat dit ten koste gaat van de overige

eigenschappen van het classificatiesysteem. Deze eis hangt ten nauwste

samen met de door Wood e.a. geformuleerde eis t.a.v. 'practicality'
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omdat de verwerking van grote gegevensbestanden ondoenlijk wordt zon-

der hulp van de computer. Tevens speelt ook hier weer de vraag of men

zich wil baseren op het totale gegevensbestand of op een steekproef
uit dit bestand.

- Een vanzelfsprekende eis is 'acceptability'. "The fundamental point is

that an index must be believed by its users to be useful for policy
and administrative purposes. This implies that the measure also must
be based on how administrators and physicians view the hospital's out-

put... Acceptability of a measure can be improved by involving users
in the development." (Hornbrook, 1982, p. 11).

In de volgende paragraaf zal een aantal pati ntenclassificatie-

systemen beschreven worden, waarbij met name aandacht geschonken zal
worden aan de bovenbeschreven criteria.

3.3. Patiuntenclassificatiesystemen

Bij het vergelijken van bestaande patiUntenclassificatiesystemen

zou men de aard van de resulterende patiantengroepen als uitgangspunt

kunnen nemen. Zo onderscheidt Hornbrook (1982, p. 20) zes soorten pati5ntengroepen, die een steeds verdergaand stadium van het proces van
medische zorgverlening beschrijven:

- iso-symptom groups
zijn heterogeen m.b.t. de mogelijke aandoeningen, omdat meerdere

aandoeningen dezelfde symptomen kunnen veroorzaken; het meest duidelijke voorbeeld is hier wel hoofdpijn.

- iso-diagnosis groups
hebben alleen betrekking op de hoofddiagnose van de pati&nt.

- iso-illness groups

betrekken ook andere aspecten bij de indeling, zoals eventuele
complicaties en nevenaandoeningen, de leeftijd van de patiUnt e.d.

- iso-resource groups

hebben betrekking op groepen van pati&nten die hetzelfde beroep
op de ziekenhuisvoorzieningen doen. In principe heeft men hierbij een

bepaalde kwaliteit van de medische zorg op het oog en zou men willen
uitgaan van een efficiante verlening van deze zorg, zowel uitgedrukt
in aantallen verrichtingen, als in de daarmee gepaard gaande kosten.
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In de praktijk gaat men echter meestal uit van de gemiddelde kosten
van de werkelijk verleende zorg.

- iso-outcome groups

hebben betrekking op de mate waarin de gezondheid van de patidnt

verbeterd is. Deze grootheid is voor de individuele patidnt het meest
van belang.

- iso-value groups

hebben betrekking op de maatschappelijke waarde van een bepaalde

behandeling. Deze indeling zou t.b.v. de politieke besluitvorming een
rol kunnen spelen.

Classificatiesystemen waarin 'iso-outcome groups' of 'iso-value

groups' gedefinieerd worden, zijn niet voorhanden omdat nog geen goede

maatstaf is ontwikkeld om de gezondheidswinst

of de maatschappelijke

waarde van een behandeling te kunnen bepalen.

In plaats van uit te gaan van deze

indeling

van Hornbrook, waar-

in het resultaat van het classificatiesysteem als uitgangspunt gediend
heeft, zullen wij het door Plomann (1982) aangebrachte onderscheid hanteren, waarbij is uitgegaan van de doelstelling die aan elk classifica-

tiesysteem ten grondslag ligt; zie tabel 3.1. Daarnaast staat in tabel

3.2 aangegeven op welke gegevens de diverse classificatiesysteaen zijn
gebaseerd en m.b.t. welk patiantenkenmerk sprake is van homogene patiantengroepen.

Tabel 3.1: Oorspronkelijke doelstelling van de classificatiessystemen

Utilization
review

Financiering

Kwaliteitsbewaking

Management

ICD-9-CM, list A

Patient Management

AS-SCORE

Generic

DRG's

Categories

Severity of Illness
Index

Disease Staging

Algorithms
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Tabel 3.2: Gegevensbron en verklaarde variabele van de classificatiesystemen

Verklaarde variabele

Bron

Verpleegduur

Medisch dossier

Factuur/kosten

Ernst

Patient Management

AS-SCORE

Categories

Severity of

Illness Index

Disease Staging
ICD-9-CM, list A

DRG's (467 versie)

Ontslagformulier DRG's (383 versie) Generic Algorithms
(vgl. SMR gegevens)

3.3.1. ICD-9-CM, list A

De 'International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification' (ICD-9-CM) is een wijdverbreid diagnose-classifica-

tiesysteem; het ligt ook ten grondslag aan het SMR diagnose-codeboek
(SMR, 1980). Het is ontwikkeld met het oog op het verzamelen van statistische gegevens m.b.t morbiditeit, mortaliteit en gemiddelde verpleeg-

duur. Deze gegevens worden in de Verenigde Staten ondermeer gebruikt in
het kader van de utilization review - d.i. de medisch-economische vergelijking van inzet van middelen en resultaten in de medische zorg - en de

kwaliteitsbewaking door de Professional Standard Review Organisations
(PSRO's).

Het ICD-9-CM classificatiesysteem is opgebouwd uit 10.171 diagnosecodes die in 17 hoofdstukken zijn ondergebracht. Teneinde de 10.171

diagnoses

tot

een overzichtelijk aantal groepen te reduceren,

is in

overleg met de Wetenschappelijke Verenigingen van de Amerikaanse specia-

lismen dit aantal gereduceerd tot 398 diagnose-categoriean (Plomann,
1982, Appendix 1). Omdat men zich realiseerde dat niet alleen de hoofddiagnose maar ook de leeftijd en eventuele operatieve ingrepen en nevendiagnoses van invloed zijn op de mortaliteits- en verpleegduurcijfers en

op de ernst van de aandoening is in de ICD-9-CM, list A onderscheid aan-
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gebracht in 5 leeftijdscategorieUn, al dan niet geopereerd zijn en het
al dan niet hebben van nevenaandoeningen. In totaal worden aldus 7.960
patiintengroepen onderscheiden in het volledige symmetrische ICI)-9-CM,
list

A pationtenclassificatiesysteem.

Van

het

ICD-9-CM iso-diagnosis

classificatiesyeteem hoopte men aldus tot een iso-length-of-stay classificatiesysteem te komen.

Omdat dit classificatiesysteem gebaseerd is op gegevens die op
routinematige wijze worden verzameld door de meeste ziekenhuizen, stuit
invoering van een dergelijk systeem niet op problemen. De grote mate van
detaillering zal ook het discriminerend vermogen ten goede komen; de be-

trouwbaarheid van de gevonden resultaten zal evenwel beperkt zijn. Niet

alleen omdat gemiddelden die voor elke patiantengroep bepaald kunnen
worden in veel van de 7.960 cellen slechts op een klein aantal waarnemingen gebaseerd zullen zijn, maar ook omdat in een dergelijk gedetailleerd classificatiesysteem fouten in de routinematig verzamelde gegevens
sneller aanleiding zullen geven tot een foutieve classificatie van de

betreffende patiZnten. Dit bezwaar is niet te verwaarlozen, gezien de
veelvuldig geuite twijfels t.a.v. de betrouwbaarheid van deze gegevensbestanden; een bezwaar dat overigens alle classificatiesystemen, die op

dergelijke routinematig verzamelde gegevensbestanden zijn gebaseerd, in
meerdere of mindere mate treft.
Met betrekking tot het ICD-9-CM classlficatiesysteem kan men ook

twijfels hebben omtrent de validiteit. Zo worden in 66n stelsel sympto-

men en ziektes naast elkaar vastgelegd, terwijl toch een duidelijk onderscheid bestaat tussen wegnemen van symptomen en genezen van de achterliggende ziekte. Als alleen een symptoom gecodeerd is, zal veelal de

oorzaak - de ziekte - niet eens aan de medicus bekend zijn geweest; zie

ook Gonnella (1981). Evenmin is het coderingsstelsel consequent m.b.t.
het aangeven van de ernst of stadium van de aandoening: slechts voor een
aantal aandoeningen wordt dit onderscheid aangebracht.

De validiteit van een classificatiesysteem dat op het ICD-9-CM
codesysteem gebaseerd is, zal in meerdere of mindere mate te lijden heb-

ben onder deze tekortkomingen. De ICD-9-CM, list A groepeert evenwel de

individuele diagnosecodes in 398 groepen, zodat de tekortkomingen wel-

licht meevallen. In de validiteit van dit clusteren mag men enig vertrouwen hebben i.v.m. de betrokkenheid van de medici; zij hebben daarblj
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immers met name de medische betekenis van de resulterende groepen in het

oog gehouden en getracht de groepen zodanig samen te stellen, dat ook
sprake was van min of meer dezelfde verpleegduur voor pati6nten uit de-

zelfde groep. Tegen het verder uiteenrafelen van deze diagnosegroepen
kan men bezwaar aantekenen: er wordt alleen onderscheid aangebracht naar
leeftijd, in al dan niet geopereerde pati2nten en in pati5nten met resp.
zonder nevenaandoeningen. Het zou te verkiezen geweest zijn als ook de

zwaarte van de ingreep en de aard van de nevenaandoening in ogenschouw
genomen was.

Voor een Nederlandse variant op dit ICI)-9-CM, list A classifica-

tiesysteem wordt verwezen naar Appendix 4, waar uiteengezet wordt hoe de

SMR m.b.v. een dergelijk gedetailleerd onderscheid in diagnosegroepen
- op basis van de 3-cijferige diagnose-code -, 5 leeftijdscategoriean en
41 operatiegroepen de verwachte verpleegduur van een patiant bepaalt.

3.3.2. Generic Algorithms

Bertram e.a. (1982) introduceren een techniek met behulp waarvan
patiantenclassificatiesystemen ontwikkeld kunnen worden.

Aan de hand van gegevens m.b.t. een bepaalde groep pati&nten die

in de computer zijn vastgelegd, is het mogelijk om m.b.v. 'generic algorithms' homogene patiZntengroepen te defini&ren. Teneinde de resulteren-

de groepen medische betekenis te laten hebben, dient men uit te gaan van

een welomschreven patiantengroep. "That is, patient groupings must be
structured around some identifiable medical classification, e.g., heart
disease, chronic illness, high obstetical risk." (Bertram e.a., 1982, p.

24). Omdat een dergelijke groep, bijv. patiinten met een leveraandoening, vaak niet als homogene groep beschouwd kunnen worden, rafelt het
'generic algorithm' deze groep uiteen in subgroepen. "Generic algorithms
were developed to approximate the impact that a patient's procedures and

secondary diagnoses could have on the costs of his or her hospitalization." (Bertram e.a., 1982, p. 25).

Uitgangspunt daarvoor is een referentiebestand - bijvoorbeeld

een landelijke data-base - waarin voor elke diagnose ondermeer staat

aangegeven het sterftecijfer, de gemiddelde verpleegduur, of het een
acute of een chronische aandoening is, e.d., en waarin voor alle ingre-

pen ondermeer staat aangegeven of ze al dan niet in de O.K. geschieden
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en of ze al dan niet in buikholte of thorax plaatsvinden. Met behulp van

dit referentiebestand is het mogelijk om voor alle nevendiagnoses en
ingrepen die voor de patianten uit het te analyseren pati5ntenbestand
zijn gecodeerd deze gegevens eveneens te bepalen. Aan de hand daarvan is

het mogelijk om de patiantengroep op te splitsen in subgroepen. Bijvoorbeeld in een subgroep zonder nevendiagnoses, een subgroep met nevendiag-

noses met een laag sterftecijfer en een subgroep met nevendiagnoses met

een hoog sterftecijfer; of in subgroepen waarin 'geen nevendiagnoses',

'alleen acute nevenaandoeningen' en 'ook chronische aandoeningen onder
de nevendiagnoses' worden onderscheiden; of 'niet geopereerd', 'ingrepen

die niet in de O.K. worden verricht', 'in O.K. verrichte ingreep, maar
niet m.b.t. buikholte of thorax', en 'ingreep in O.K., m.b.t. buikholte
of thorax'. Natuurlijk is het ook mogelijk meerdere van de 'generic algorithms' naast elkaar te gebruiken; zie fig. 3.1.

Fig. 3.1: Generic Algorithm
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sterftecijfer
nevendiagnose

<

1%
-

> 1%

in O.K. m.b.t.
buikholte of thorax

niet in O.K.

sterftecijfer
nevendiagnose

< 5%

Bron: Bertram e.a. (1982).

> 5%
-

in O.K.,

niet

m.b.t. grote
lichaamsholte

- terftecijfer
fnevendiagnoses,/'

< 5%

> 5%
-
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Ofschoon de verpleegduur van de patiant en de opnamekosten geen
rol hebben gespeeld bij de samenstelling van de uiteindelijke pati8nten-

groepen, blijkt dat de resulterende groepen grote verschillen vertonen
in gemiddelde verpleegduur of gemiddelde kosten.

Een zwak punt in het concept van Generic Algorithms is de 66n-

dimensionale analyse: of er wordt op basis van de nevendiagnoses een
onderverdeling aangebracht, of op basis van de operatieve ingrepen. Er
wordt geen rekening gehouden met eventuele interactie-effecten tussen
nevenaandoeningen en ingrepen.

Daar

staat

tegenover dat Generic

Algorithms alle informatie

m.b.t. nevenaandoeningen en ingrepen volledig gebruiken; iets wat maar
van weinig classificatiesystemen gezegd kan worden, omdat vaak slechts
de aanwezigheid van nevendiagnoses of ingrepen van belang is. Tevens
worden de beschikbare gegevens op een medisch inzichtelijke wijze ver-

werkt: "The algorithms are based on explicit concepts of medical meaningfullness such as mortality rates and procedure invasiveness." (Bertram e.a., 1982, p. 27). Andere positief te beoordelen aspecten van Ge-

neric Algorithms zijn dat ze zich baseren op routinematig verzamelde en
in computerbestanden opgeslagen gegevens en dat ze in principe in combi-

natie met

elk ander classificatiesysteem

te

gebruiken zijn: "The impli-

cations of this methodology are that Generic Algorithms can be used to
modify an existing classification scheme or to design a scheme that re-

flects the needs of the user or the individual hospital. Generic Algo-

rithms can be used to determine why a seemingly similar group of patients differs across physicians or across hospitals. It enables inves-

tigation of whether one group of patients is more ill than another as

measured by the mortality rate algorithm." (Plomann, 1982, p. 115). Niet
alleen groepen m.b.t. een bepaalde hoofddiagnose, maar ook groepen geba-

seerd op leeftijd, geslacht, specialisme e.d. kunnen immers m.b.v. Generic Algorithms geanalyseerd worden.

3.3.3. Staging

'Staging' is een pati5ntenclassificatiemethode die tot uitgangs-

punt heeft dat de ernst van de aandoening zowel van invloed is op de
prognose van de patiint als op zijn beroep op de ziekenhuisvoorzienin-
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gen. Een indicatie van die ernst is ondermeer van belang in de kader van

de kwaliteitsbewaking door de PSRO's, omdat men zich dan pas een juist
beeld kan vormen van de aandoening van de patiant.

'Staging'

is een concept dat reeds lang toegepast werd op het

gebied van de oncologie, waar men behoefte had aan een indicatie van het

stadium van de aandoening om aldus in clinical trials een re'dler beeld

te

verkrijgen van de effectiviteit van nieuwe behandelingsmethoden.

Hierin vond Gonnella (1975) inspiratie om ook m.b.t. andere aandoeningen

het 'staging' concept uit te werken en aldus een maatstaf te verkrijgen

voor de ernst van de aandoening. De algemene omschrijving van de vijf
onderscheiden stadia van een aandoening luidt als volgt:
"stage 0: no disease present, or diagnosis unknown;

stage 1: diagnosis is certain and no complications are present, either
local or systemic;
stage 2:

disease process is limited to an organ or

system;

significant

increased risk of complications;

stage 3: multiple site involvement; generalized systemic involvement;
poor prognosis;

stage 4: death or most severe stage possible (i.e., the final event of
the illness)."

In samenwerking met een panel van medisch specialisten zijn voor

ongeveer 400 aandoeningen de criteria vastgelegd voor een indeling in
deze vijf klassen. Daartoe werd elk stadium van een aandoening uitgebreid beschreven, waarbij ondermeer de mogelijke complicaties en objectieve indicaties - laboratoriuinuitslagen e.d. - voor het aanwezig zijn
van deze complicaties werden aangegeven.

Daar medici intensief betrokken zijn geweest bij het opstellen

van de omschrijving van de diverse ziektestadia,

zal 'staging' waar-

schijnlijk een pati5ntenclassificatiesysteem zijn dat makkelijk geaccepteerd zal worden door medici.

Een groot bezwaar van het 'staging'-concept is dat het gebaseerd
is op gegevens uit het medisch dossier. Dit betekent dat bepalen van het

stadium van de ziekte handmatig dient te geschieden, hetgeen een tijd-

rovende bezigheid is. Derhalve is men ertoe overgegaan het classificatieproces te automatiseren, zodat het mogelijk wordt 'stages' te bepalen

aan de hand van de reeds routinematig verzamelde patiantengegevens. Dit
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komt de betrouwbaarheid van het classificatieproces evenwel niet ten
goede omdat de in deze bestanden gebruikelijke ICD-9-CM-codes soms niet
gedetailleerd genoeg zijn en omdat de verzamelde diagnose-gegevens soms

niet volledig zijn.

Daarnaast ontbreken in deze gegevensbestanden de

uitslagen van diagnostisch onderzoek, die soms doorslaggevend zijn voor
indeling in een bepaald ziektestadium.

Andere bezwaren die tegen het 'staging'-concept ingebracht wor-

den, betreffen het buiten beschouwing laten van de leeftijd van de pa-

ti6nt, het bereik van het classificatiesysteem - doordat slechts voor
400 aandoeningen een onderscheid is gemaakt in stadia, kan ongeveer 10%

van de opnamen niet op deze wijze geclassificeerd worden -, en het bui-

ten beschouwing laten van mogelijke complicaties t.g.v. niet verwante
nevenaandoeningen.

De validiteit is uitgetest door Garg e.a. (1978). Zij zijn nage-

gaan in hoeverre de gemiddelde verpleegduur, totale ziekenhuisfacturen
en de factuurbedragen m. b.t. nevenverrichtingen gespecificeerd naar la-

boratorium,

rBntgen, medicijnen en overige verrichtingen toenemen met

het stadium van de aandoening. De resultaten geven voor al deze groothe-

den een toename te zien met toenemend ziektestadium; in mindere mate
evenwel voor rBntgenfacturen, hetgeen geweten wordt aan een min of meer
gelijk aanvraagpatroon van de specialisten - met name direct na de opna-

me - voor alle ziektestadia.

Een belangrijke bevinding tijdens dit onderzoek van Garg e.a.

was dat de gemiddelde factuurbedragen en verpleegduur voor de onderscheiden ziektestadia meer van elkaar verschillen als het aandoeningen
betreft die normaliter operatief behandeld worden, dan als het gaat over
aandoeningen die normaliter niet operatief behandeld worden. Tevens ble-

ken bij de eerste groep aandoeningen de verschillen tussen patidnten,
waarbij sprake is van hetzelfde ziektestadium, geringer dan bij de laat-

ste groep. Deze bevinding komt overeen met de ervaringen van de medici
'
die betrokken waren bij het definijren van de ziektestadia: bij chirurgische'

aandoeningen manifesteren complicaties zich veelal duidelijker

dan bij andere aandoeningen, zodat het onderscheid tussen de 'stages'
daar eenvoudiger is aan te geven; terwijl het zich manifesteren van com-

plicaties voor 'chirurgische' pati&nten wellicht ook eerder consequenties zal hebben voor de behandeling.
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3.3.4. AS-SCORE

Als antwoord op patiantenclassificatiesystemen die zich met name
richten

op

mortaliteitscijfers

en verpleegduur,

maar

tekortschieten

m.b.t. het defini'6ren van groepen patidnten met een min of meer vergelijkbare ernst van de betreffende aandoeningen, komen Roveti e.a. (1980,

p. 25) met een: "simple, reliable and comprehensive classification sys-

tem for illness severity that is based on clinical data in patients'
medical records." AS-SCORE is een acroniem van
Age

Systems involved in the illness (e.g. cardiovascular or pulmonary)
Stage of the disease (e.g. acute, chronic or advanced)
COmplications

REsponse to therapy
en vindt zijn belangrijkste toepassing op het terrein van de kwaliteitsbewerking: "AS-SCORE attempts to define casemix variables and to facilitate evaluation of the appropriateness of patients' Length-Of-Stay (LOS)

and of physicians' performance within the parameters of different illness severities." (Roveti, 1982, p. 30). Uitgangspunt daarbij is dat een

ernstiger aandoening gepaard gaat met een complexere en kostbaardere
behandeling, zodat, eventueel in aanvulling op een ander pati5ntenclassificatiesysteem, 'iso-resource'-groepen gedefinieerd kunnen worden.

Het classificatieproces van de AS-SCORE is gebaseerd op het me-

disch dossier. Leeftijd, orgaanstelsel,

stadium van de aandoening en

optreden van complicaties kunnen door naslag in het medisch dossier een-

voudig opgemaakt worden uit de anamnese, laboratorium-uitslagen, verpleegverslagen, e.d. De reactie op de behandeling wordt op drie manieren
benaderd: de mate waarin de behandeling effect resulteert - van volledig

tot geen effect -, de snelheid waarmee - van direct tot vertraagd - en
voor welke duur - van blijvend tot kort -. Aldus wordt m.b.t. zeven on-

derdelen door personeel van de afdeling medische registratie de ernst
van de aandoening aangegeven; tot slot dient dezelfde persoon op basis

van deze zeven deelscores de pati5nt in &6n van de vier onderscheiden
groepen in te delen. Teneinde subjectieve weging van de deelscores tegen

te gaan, was oorspronkelijk voor elk mogelijk antwoord een getalscore
aangegeven,

zodat de deelscores eenvoudig opgeteld konden worden; zie
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Roveti (1980, tabel 3).

Horn (1981) rapporteert een onderzoek naar de betrouwbaarheid en

validiteit van dit classificatiesysteem. Twee personen hebben daartoe
van 105 patianten van de afdeling interne geneeskunde zowel het ernstniveau als de getalscore bepaald. De overeenkomst tussen beide personen

was op beide fronten dermate hoog dat Horn van een betrouwbare methode
spreekt. Omdat indeling in &&n van de vier ernst-klassen eenvoudiger is

en minder tijd kost - tussen 3 minuten voor de laagste klasse en 15 minuten voor de hoogste klasse - is voor de indeling in vier niveaus gekozen.

Teneinde de validiteit van de AS-SCORE te kunnen toetsen, is
nagegaan of de klasse-indeling hoog correleert met patiEntengegevens die

daar volgens de vooronderstellingen hoog mee dienen te correleren. Dit
blijkt inderdaad op te gaan voor de gemiddelde hoogte van de totale fac-

tuur, maar ook voor de onderdelen laboratoriumrekening en verpleegduur

en verder voor sterftecijfers en gemiddeld aantal consulten. Daarnaast
leverde navraag bij specialisten op dat men zich goed kan vinden in de

wijze waarop tot de ernst-classificatie gekomen werd; een bevestiging
van de validiteit.

Een voordeel van de AS-SCORE is de mogelijkheid om deze techniek

ook te gebruiken in aanvulling op andere technieken. Men zou dit voor-

deel echter ook als een bezwaar kunnen aanrekenen omdat de AS-SCORE
veelal in samenhang met andere classificatiesystemen gebruikt zal moeten

worden; indelen van het patiZntenbestand van een ziekenhuis of een spe-

cialisme in slechts vier groepen, kan dan leiden tot 'iso-severity'-

groepen,

in ieder

geval niet tot

'iso-disease' of 'iso-resource'-groe-

pen. Een ander groot bezwaar is dat de indeling gebaseerd is op gegevens

uit het medisch dossier, zodat de indeling veelal niet afgeleid kan wor-

den uit de routinematig verzamelde gegevens, zoals de SMR-gegevens in de
Nederlandse ziekenhuizen. Een ander bezwaar betreft de oncontroleerbaar-

heid van het classificatieproces omdat het gebaseerd is op het subjectieve inzicht van de medisch-administrateur; dit komt de betrouwbaarheid

van de indeling niet ten goede. Voorts zou degene die belast is met het
classificatieproces in een lange opnameduur of in dure diagnostiek aanleiding kunnen vinden de patiant in een hogere klasse in te delen, zodat

de gevonden hoge correlatie tussen ernst en factuurbedragen tautologisch
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zou zijn. Tot slot wordt er in dit classificatiesysteem impliciet vanuit

gegaan dat de 'response to therapy' samenhangt met de ernst van de aandoening, terwijl de behandeling wellicht niet de meest gedigende is geweest of niet op de juiste wijze is gegeven.

3.3.5. Severity of Illness Index

De Patient Severity of Illness (PSI) Index is een verdere uitwerking van de AS-SCORE met als doel de betrouwbaarheid en validiteit te

verbeteren. Werd in de AS-SCORE nog een indirecte indicatie voor de
ernst van een aandoening opgenomen, de leeftijd, deze speelt nu geen rol

meer. Daarnaast wordt meer gedetailleerde informatie verwerkt m.b.t. het

aangedane orgaanstelsel en de complicaties. In tabel 3.3 staan voor de
zeven onderdelen van de PSI-index de mogelijke antwoorden op een vier-

puntsschaal aangegeven; in navolging van de gang van zaken bij de ASSCORE kunnen de deelscores vastgesteld worden aan de hand van het medisch dossier en vindt ook hier een subjectieve afweging van deze zeven
deelscores plaats om tot de uiteindelijke classificatie te kunnen komen.

Horn e.a. (1983b) beschrijven een onderzoek naar de betrouwbaar-

heid van de PSI-index. In vier ziekenhuizen werd voor een zestal aandoe-

ningen die geselecteerd werden vanwege hun grote spreiding in verpleegduur en factuurbedragen - acuut myocard infarct, congestive heart failure, cerebrovasculaire aandoeningen, chronische obstructieve longaandoe-

ningen, galblaasaandoeningen en prostaataandoeningen - door zes personen

met verschillende achtergronden - medici, verpleegkundigen, medisch-ad-

ministrateurs - na een 5 uur durende cursus de PSI-index bepaald voor
een steekproef voor telkens 100 patiinten. Er bestond tussen deze zes
personen een grote mate van overeenkomst in het bepalen van de PSI-index; daarbij kwam geen verschil tot uiting m.b.t. de achtergrond van
deze personen.

Tevens werd de tijd bepaald die gemiddeld nodig was t.b.v. de
bepaling van de PSI-index. Deze bleek ongeveer 8 minuten te zijn als men

het medisch dossier alleen doornam voor het bepalen van deze grootheid;
als de medisch-administateur daarentegen tegelijkertijd de normale code-

ringswerkzaamheden verrichtte, kostte het vaststellen van de PSI-index
slechts 2 minuten extra tijd.
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Tabel 3.3: Patient Severity of Illness Index

Niveau
1

4

3

2

Kenmerk

- stadium hoofddiagnose

asymptomatisch

- complicaties
t.g.v. hoofd-

niet of
matig (minder
nauwelijks belangrijk
door hoofddiagnose)

diagnoses

- interactie met

geen

gematigde
manifestatie

nauwelijks

duidelijke
manifestatie

catastrofaal

veel (even be- catastrofaal
(dood; opname
langrijk als
in verpleegof belangri jker dan hoofd- inrichting;
blijvende bediagnose
langrijke invaliditeit)

matig

veel

andere aandoeningen
- afhankelijkheid
van verpleegkundige hulp

nauwelijks matig

veel

uitermate

- verrichtingen

niettherapeutiinwendige sche of indiagnosti- wendige diagsche ver- nostische

ondersteuning
van levens-

spoedeisende
ondersteuning

(geen operatieve ingrepen)

functies (niet van levensfuncties
spoedeisend)

richtingen verrichtingen

- reactie op therapie:
snelheid
.

onmiddellijk

. blijvende gevolgen voor de
geen
gezondheid

geringe vertraging

grote vertraging

geen reactie
op therapie

klein

matig

groot

Bron: Horn e.a. (1983a).
Niet toepassen zonder gedetailleerde instructies!

Horn e.a. (1983a) doen verslag van een onderzoek naar de validiteit. Daarin geven ze aan dat voor de reeds eerder aangegeven zes aan-

doeningen onderscheid op basis van de PSI-index grote verschillen oplevert, zowel in termen van gemiddelde totale factuurbedragen als in
termen van gemiddelde laboratoriumfacturen, rBntgenfacturen en verpleeg-

dagen. Deze verschillen worden nog groter als elk van de vier PSI-klassen onderscheiden wordt in wel resp. niet-geopereerde pati nten.
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Dezelfe

voor- en nadelen die m.b.t. de

AS-SCORE

zijn genoemd,

zijn ook van toepassing op de PSI-index.

3.3.6. Patient Management Categories

Patient Management Categories (PMC's)

zijn ontwikkeld met de

bedoeling patigntengroepen te definidren die zodanig homogeen zijn in

hun beroep op de ziekenhuisvoorzieningen dat er een billijk financie-

ringssysteem op gebaseerd kan worden. "Patient categories are being developed that are defined in terms of both the reason for hospitalization

and the discharge diagnoses. The diagnostic and treatment components of
care required to manage each type of patient are being specified by physicians." (Young e.a., 1982, p. 502). Hiermee zijn twee belangrijke verschillen aangegeven met andere classificatiesystemen:

- niet alleen de ontslagdiagnose, maar ook de reden voor de opname
speelt een rol bij het classificatieproces;

- het beroep op de ziekenhuisvoorzieningen wordt niet bepaald als een
empirisch te berekenen gemiddelde, maar als het aantal verpleegdagen,

diagnostische onderzoeken,

therapeutische ingrepen e.d., waarop een

patient uit die PMC minimaal een beroep zal doen.

Dit is alleen mogelijk als "each patient category must not only
be clinically meaningful, but also clinically homogeneous enough to en-

able physician specification of the diagnostic and treatment strategies
that are typically associated with

it." (Young, 1982, p. 503). Omdat men

er vanuit gaat dat patidnten, waarvoor bij ontslag dezelfde diagnose van
toepassing is, grote verschillen in behandeling kunnen vertonen omdat de
redenen voor de opname kunnen verschillen, houdt men daar bij de defini-

tie van de PMC's expliciet rekening mee. Bij de definitie van een PMC

speelt voorts de ontslagdiagnose een rol; gegevens omtrent operatieve
ingrepen spelen zelden een rol bij de definitie van een PMC, maar natuurlijk wel bij de beschrijving van de behandeling. Zowel de definities

van de PMC's als de bijbehorende behandelingen worden aangegeven door
een panel van vier specialisten die werkzaam zijn op het gebied van de
betreffende aandoening. In tabel 3.4 staat een voorbeeld aangegeven voor

PMC's m.b.t.

borstkanker.

'staging'-elementen zitten;

Daaruit blijkt dat in het PMC-concept ook
er

zijn

immers

twee

PMC's

gedefinieerd

Tabel 3.4: Patient Management Categories
Reason for
admission

Components
of care

Palpable Breast
Mass/Elective
Admission: Operative Procedure

-

Chest X-Ray
- Excisional Biopsy
Liver Function Studies
Mammography/Xeroradiography
-

Benign Breast
Neoplasm

fNone

_

*

1

4 Skeletal

Tomogram

Elective Admission: r
*
WORKUP
Chemotherapy
--METASTATIC
Evaluation

Elective Admission:
-I)one
Immunotherapy

Malignant Breast
Neoplasm

5-

With

Fracture

\

Without
Fracture

- Antibiotics

Neoplasm

Malignant Breast
Neoplasm

-

7-10 Days

(parenteral) 1

IPhysical Therapy
l-Surgical Intervention

Chemotherapy
Physical Therapy
Surgical Intervention

, Malignant Breast
-1-

7-10 Days

_
_
Chemotherapy
Chest Tube Insertion for
Pleural Effusion
Oxygen
-

Bone Metastasis
from Malignant
f
Breast Neoplasm

METASTATIC WORKUP FOR BREAST MALIGNANCY
Liver Function Studies
Bone Marrow Biosy
Bone Scan
Liver Scan
Brain Scan
Mammography/Xeroradiography
Chest X-Ray
Sonography
Bron: Young e.a. (1982)

2 Days

-

-

|METASTATIC WORKUP
X-Rays

1

Bone Marrow Biopsy
Bone Scan
Hormone Receptor Studies
Liver Scan
Surgical Intervention
-

_
*
METASTATIC WORKUP
ER
Arterial Blood Gases
Closed Pleural Biopsy
Lung Metastasis
Pulmonary Metasta- _ Lung Tomogram
tic Involvement
Pleural Fluid Examination - from Malignant
Breast Neoplasm
Pulmonary Function Tests
Sputum Examination
Thoracentesis for Pleural
Effusion
J
-

Skeletal Metastatic Involvement

Lengths
of Stay

Components
of care

Diagnoses

IChemotherapy

Ilmmunotherapy

10-14 Days

_

|

7-10 Days

J

1 5-7 Days

1 1-2 Days
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m.b.t. metastasen, 6on i.v.m. metastasen in de long en een i.v.m. metastasen van het bot.

De behandeling die voor elke PMC wordt aangegeven, moet niet als

de optimale behandeling beschouwd worden. Zlj heett slechts betekenis in

het kader van de ziekenhuisfinanciering. Young e.a. zijn van mening dat
men de verschillen in casemix tussen ziekenhuizen in de financiering tot

uiting moet laten komen. Daarbij willen zij evenwel niet de empirisch
bepaalde gemiddelde kosten per PMC als wegingscodffici6nt hanteren, maar

wegingsco5fficibnten afleiden uit de kosten van de behandeling die mini-

maal gemaakt zullen worden voor pati8nten uit die PMC. Het gaat derhalve

slechts om het afleiden van verhoudingsgetallen. Men realiseert zich
terdege dat de behandeling van individuele patiEnten of de behandeling

door bepaalde specialisten daarvan kan afwijken, en dat het voor het

interne ziekenhuisbeleid van het grootste belang kan zijn ook op de
hoogte te zijn van de werkelijke verrichtingen- en kostenprofielen per
PMC.

Nadeel van het PMC-classificatiesysteem is het gebruik van informatie m.b.t. de reden voor opname. Deze gegevens liggen immers niet
vast in de routinematig verzamelde pati&ntengegevens, zodat geautomati-

seerde classificatie op grote schaal niet mogelijk is. Nader onderzoek

in zes ziekenhuizen in Pennsylvania, waar men deze gegevens eveneens
verzameld heeft, wees evenwel uit dat classificatie m.b.v. de computer
zeer wel mogelijk is en dat slechts kleine afwijkingen in vergelijking
tot handmatige classificatie aan de hand van het medisch dossier optre-

den; cruciaal daarbij is evenwel de betrouwbaarheid van de in de computer opgeslagen patidntengegevens.

Een tweede nadeel van PMC's heeft betrekking op het bereik van
het classificatiesysteem: 10% van de patidntenpopulatie van een algemeen

ziekenhuis valt niet in een van de PMC's onder te brengen, omdat de
PMC's niet alle mogelijke opnamen bestrijken.

Een ander bezwaar betreft pati8nten met meerdere aandoeningen.
Complicaties die daaruit kunnen resulteren, vinden geen weerslag in de
definities van de PMC's, noch in de specificatie van de behandeling.
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Overigens zijn niet alleen Young e.a. actief geweest op het ter-

rein van PMC's. Aan het Institut Gustave Roussy (1980), een categoraal
ziekenhuis op het gebled van de oncologie, worden eveneens PMC's onderscheiden. Daar men hier evenwel met name geInteresseerd is in informatie

t.b.v. het ziekenhuisbeleid, baseert men zich op empirisch bepaalde ge-

middelden en niet op een a priori bepaald minimaal beslag op de ziekenhuisvoorzieningen.

3.3.7. Diagnosis Related Groups (383-versie)

Bij het gebruik van het classificatiesysteem van de ICD-9-CM,
list A en haar voorgangers t.b.v. 'utilization review' en kwaliteitsbewaking stuitte men op het probleem van het zeer grote aantal pati'5nten-

categoriean.

Sommige uitsplitsingen in leeftijdscategorieon of andere

subgroepen leken overbodig, terwijl m. b.t. andere pati8ntencategorie5n

het uitsplitsingsproces nog niet ver genoeg leek te gaan voor het ver-

krijgen van pati&ntengroepen die zowel betrekking hebben op patianten
die min of meer hetzelfde ziektebeeld hebben als daarvoor op min of meer
dezelfde wijze behandeld worden.

Onderzoekers aan de Yale-Universiteit realiseerden zich vanaf
het begin het belang van hoofd- en nevendiagnose(s), operatieve ingrepen

en leeftijd voor de definitie van homogene patiUntengroepen (zie Thomp-

son e.a., 1975); zij realiseerden zich evenwel ook dat een classifica-

tiesysteem niet symmetrisch van opzet hoeft te zijn om aan deze doelstelling te voldoen. Derhalve hebben zij getracht bij het defini8ren van

patiintengroepen slechts over te gaan tot verdere uiteenrafeling van een

reeds verkregen pationtengroep als dat de homogeniteit van de resulterende subgroepen ten goede kwam; Fetter e.a. (1980, p. 3) spreken derhalve ook van 'significant attribute method'. Belangrijk hulpmiddel bij
de beantwoording van deze vraag vormde het statistische computerprogram-

ma AUTOGRP (Mills e.a., 1976), met behulp waarvan voor een groot gege-

vensbestand kon worden nagegaan welke opsplitsing statistisch gezien
optimaal was; zie ook Appendix 5. - Als in het vervolg van dit proefschrift gesproken wordt van statistisch homogene groepen, wordt gedoeld

op groepen pati@nten met min of meer dezelfde verpleegduur of zelfs min

of meer hetzelfde beslag op de ziekenhuisvoorzieningen -. Pas als deze

indicaties voor opsplitsing ook vanuit medisch standpunt inzichtelijk

93

waren, werd de opsplitsing daadwerkelijk aangebracht.

Belangrijkste doelstelling bij het opzetten van het Diagnosis
Related

Groups-classificatiesysteem

was

het

defini2ren van

'iso-re-

source'-groepen. Opdat dergelijke groepen ook voor medici interpretabel
zijn,

formuleerden Fetter e.a. (1980a, p. 5) de volgende eisen voor het

te ontwerpen classificatiesysteem:

- it must be interpretable medically, with subclasses of pati5nts from
homogeneous diagnostic categories. That is, when the patient-classes

are described to physicians, they should be able to relate to this
patients and be able to identify a particular patient management process for them;

- individual classes should be defined on variables that are commonly
available on hospital abstracts and are relevant to output utilization, pertaining to either the condition of the patient or the treatment process;

- there must be a manageable number of classes, preferably in the hundreds instead of thousands, that are mutually exclusive and exhaustive. That is, they must cover the entire range of possible disease
conditions in the acute-care setting, without overlap;
- the classes should contain patients with similar expected measures of
output utilization.

De eis ten aanzien van het aantal te onderscheiden groepen werd
overigens gerelativeerd omdat onderkend werd dat dit aantal afhankelijk
zou zijn van de toepassingsgebieden. Voor utilization-review-doeleinden
werd een maximum aantal van 500 voldoende geacht.

Teneinde aan de els van medische herkenbaarheld te voldoen, werd

begonnen met het definiGren van een aantal Major Diagnostic Categories.

Deze werden gespecificeerd door medici die zich daarbij door drie uitgangspunten lieten leiden:

- MDC's moeten consistent zijn in termen van hun anatomische, fysiopathologische classificatie, of in de wijze waarop de medische behandeling plaatsvindt;

- elke MDC moet een redelijk aantal patibnten bevatten;

- gezamenlijk moeten de MDC's alle mogelijke aandoeningen bestrijken,
zonder dat sprake is van overlapping.
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Aldus werden 83 MDC's gedefinieerd. Op basis van de hoofddiagnose kan elke pati5nt in 66n en slechts &6n MDC ingedeeld worden.

Vervolgens werd elk van deze MDC's in overleg met medici en
m.b.v. de resultaten van het AUTOGRP-computerprogramma en een groot be-

stand met gegevens van patidnten uit New Jersey,

Connecticut en South

Carolina, uiteengerafeld in medisch- en statistisch-homogene DRG's. De
statistische homogeniteit werd daarbij afgeleid uit de verpleegduur van
de pati8nten.

De DRG-definities werden gebaseerd op hoofddiagnose, leeftijd,
aan- en afwezigheid van nevendiagnoses, het al dan niet geopereerd ziln

en in sommige situaties het type nevendiagnose of operatieve ingreep.
Overleden patianten werden buiten beschouwing gelaten. In fig.

3.2 is

een voorbeeld opgenomen van dit classificatieproces; een gedetailleerde
beschrijving van alle 383 aldus gedefinieerde DRG's is gegeven door Fetter (1977).

Fig. 3.2: DRG's (383-versie)
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De sterke kanten van het DRG-classificatiesysteem zijn het beperkte aantal groepen, het gebaseerd zijn op reeds door de meeste ziekenhuizen routinematig verzamelde gegevens, de hi6rarchische opbouw van

het classificatiesysteem die het mogelijk maakt een aantal homogene
DRG's te combineren tot een heterogene maar toch nog bruikbare groep
- 'versatility' -, en het aansprekende concept dat ten grondslag ligt
aan de opzet van het classificatiessysteem: verschillen in pati5nten
ken-

merken spelen slechts dan een rol als ze verschillen in verpleegduur
teweeg brengen.

Bij toepassing van DRG's in de Verenigde Staten, zijn diverse
tekortkomingen van het DRG-systeem aan het licht gekomen.
Young e.a. (1980) hebben de DRG-definities toegepast op gegevens

uit Pennsylvania en zijn vervolgens m.b.v. het AUTOGRP-computerprogramma

nagegaan in hoeverre sprake was van statistisch-homogene groepen. Daarbij bleek dat de DRG's inderdaad resulteerden in pati6ntengroepen die

verschillen in gemiddelde verpleegduur. Daarmee was evenwel nog niet
gezegd dat de groepen in statistisch opzicht homogeen zijn. Veel van de
DRG's bleken nog verder uiteengerafeld te kunnen worden in subgroepen
die grote verschillen in gemiddelde verpleegduur vertoonden. Voor veel
DRG's geschiedde dit

op basis van nevendiagnoses.

Cameron en Knauf

(1981) wijzen in een reactie op de bevindingen van Young e.a. dan ook op
het feit dat bij pati&nten uit een bepaalde DRG een breed scala aan ne-

vendiagnoses zal voorkomen, zodat allicht subgroepen gedefinieerd kunnen

worden die grote verschillen in gemiddelde verpleegduur vertonen. De
medische relevantie van dergelijke groepen zal echter in veel gevallen
betrekkelijk zijn.

Een belangrijker bezwaar dat Young e.a. aanduiden, heeft betrek-

king op de nauwe relatie tussen DRG-definities en het gegevensbestand,
dat bij het definitieproces een rol speelt. Waar zij hetzelfde AUTOGRP-

computerprogramma en dezelfde classificatieregels toepasten m.b.t. gegevens uit Pennsylvania, resulteerde een geheel ander classificatiesysteem. Cameron en Knauf wijten deze resultaten weliswaar aan het slechts
afgaan op AUTOGRP en het niet kritisch toetsen van de indicaties voor

opsplitsing van een groep aan het oordeel van medici, Young e.a. wijzen

er daarentegen terecht op dat de wijze waarop de medici betrokken zijn
bij het opstellen van de DRG-definities nergens is gedocumenteerd en dat
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bij

sommige DRG-definities zelfs duidelijk voorbij is gegaan aan een

eventueel medisch oordeel, ten faveure van de statistische homogeniteit.

Beide facetten van het onderzoek van Young e.a. tonen evenwel

aan dat

de

toepassingsmogelijkheden van DRG-definities regio-gebonden

zouden kunnen zijn.

Grimaldi en Micheletti (1980) zijn nagegaan in hoeverre DRG's,

die gezien het definitieproces waarschijnlijk wel homogeen zullen zijn
in termen van verpleegdagen, ook homogeen zijn m. b.t. de overige compo-

nenten van de behandeling; m.a.w., zij toetsen in hoeverre de verpleegduur een goede indicator is voor het totale beroep op ziekenhuisvoorzie-

ningen. Hun resultaten laten zien dat in sommige DRG's zowel sprake is
van geopereerde als van niet-geopereerde pati8nten, terwijl in andere

DRG's, die gedefinieerd zijn op basis van het uitgevoerd zijn van een

operatieve ingreep, de ingrepen uiteen kunnen lopen van een parti&le
glossectomie tot een rectumresectie, of van een 'total hip'-operatie tot
een biopsie van de anus. Maar vanuit medisch standpunt valt op veel DRG-

definities nog meer aan te merken; met name als een onderscheid is aangebracht op basis van het al dan niet gecodeerd zijn van nevendiagnoses.

Dit betekent immers dat de nevendiagnose vitaminegebrek dezelfde consequenties heeft voor de indeling van een patiUnt in een DRG als de nevendiagnose long-embolie of urineweg-infectie.

Doremus maakt eveneens melding van een aantal tekortkomingen van

DRG's. Net als Young e.a. (1980) voor patiantengegevens uit Pennsylvania

komt Doremus (1980, p. 50) m.b.t. gegevens uit Cleveland tot de conclu-

sie:

"The experiences seem

to

indicate that the DRG' s may be

valid only

for the patient population from which they were developed."

Deze conclusie moet evenwel genuanceerd bekeken worden. Teneinde
misverstanden te voorkomen, moet men m.b.t. de homogeniteit van DRG's

onderscheid maken tussen de medische en de statistische component van
deze homogeniteit. De medische component heeft met name betrekking op de
DRG-definitie: de medici moeten een bepaald type pati8nt kunnen associJ-

ren met de DRG-beschrijving. Daar er verschillen kunnen bestaan in de
wijze waarop patiinten, die in dezelfde DRG zijn ingedeeld, worden behandeld - of deze verschillen een gevolg zijn van verschillen in medisch

inzcht of van verschillen in beschikbare faciliteiten in de betreffende
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ziekenhuizen is daarbij niet van belang - zal er sprake kunnen zijn van
DRG's die statistisch gezien niet homogeen zijn als men de gegevens regionaal bekijkt. Door de gegevens per ziekenhuis te analyseren, is ech-

ter veelal wel sprake van statistische homogeniteit; het zal duidelijk
Zijn dat dit samenhangt met de medische homogeniteit van de DRG's. Door

nu evenwel de heterogeen lijkende DRG's m.b.v. AUTOGRP te analyseren,
loopt men het risico opsplitsingsmogelijkheden te vinden die de statistische homogeniteit verbeteren. Deze mogelijkheden zal men met name vin-

den in nevendiagnoses en operatieve ingrepen, gezien het brede scala van
voorkomende codes. Omdat AUTOGRP echter alleen de statistische homogeni-

ceit op het oog heeft, zullen de resulterende subgroepen vanuit medisch
standpunt niet logisch samengesteld zijn; dit was ook een van de tegen-

werpingen die Cameron en Knauf (1981) maakten m.b.t. de conclusies van

Young e.a. Voor een gedetailleerde bespreking van de terughoudendheid
waarmee AUTOGRP, en met name het onderdeel contrastgroepenanalyse, tegemoet getreden moet worden, wordt verwezen naar Appendix 5.

Voor zover de statistische heterogeniteit voortspruit uit ver-

schillen in de wijze waarop een specialist patianten uit dezelfde DRG
behandelt, is een verdere detaillering van de DRG-definities natuurlijk
wel op zijn plaats. Een dergelijke opsplitsing is dan evenwel ook vanuit
medisch oogpunt van belang.

Fetter e.a. (198lb, p. 11) geven een overzicht van de bezwaren
die tegen hun DRG-definities zijn ingebracht door ondermeer Young e.a.
(1980), Grimaldi en Micheletti (1980) en Doremus (1980); zie ook Bentley
en Butler (1982):

- DRG's zijn gebaseerd op de routinematig verzamelde patiintengegevens,
die vaak niet betrouwbaar zijn.
Hierop repliceren Fetter e.a. dat de patiWntengegevens niet op

het gedetailleerde coderingsniveau gehanteerd worden, maar op geaggre-

geerd niveau, zodat de gevolgen van coderingsfouten voor de DRG-classificatie geringer zullen zijn. Daarnaast verwachten ze dat het daad-

werkelijk gebruiken van deze patiZntengegevens de betrouwbaarheid in
de toekomst zal doen toenemen.

- DRG's zijn niet representatief voor de Verenigde Staten.
Hieraan tillen Fetter e.a. niet zwaar omdat de 383-versie van

het DRG-systeem de eerste ontwikkelingsfase van het DRG-stelsel be-
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treft, zodat beperking tot gegevens afkomstig uit slechts drie staten

niet bezwaarlijk is. Het ontbreken van representativiteit doet geen
afbreuk aan de mogelijkheden die het DRG-concept in zich heeft.

- DRG's weerspiegelen de 'state of the medical art'.
Men geeft dit toe, maar wijst er tevens op dat de 383-DRG-versie

niet de eerste versie is; zo wordt door Mills (1976, p. 611) reeds
gesproken van een versie van 330-DRG's. Maar daar staat tegenover dat
DRG's het ook mogelijk maken om ontwikkelingen in de medische praktijk
te signaleren, doordat men kan constateren dat de verrichtingenprofielen zich wijzigen.

Men moet hier wederom de medische homogeniteit en de statistische homogeniteit van een DRG van elkaar onderscheiden. Indien de ont-

wikkelingen van de medische wetenschap tot gevolg hebben dat alle patidnten uit een bepaalde DRG op de nieuwe wijze behandeld worden, dan

hoeft de DRG-definitie geen wijziging te ondergaan: medici associUren

nog steeds hetzelfde type patidnt met deze DRG, alleen het beroep op
de ziekenhuisvoorzieningen heeft zich gewijzigd. Indien de ontwikkelingen in de medische praktijk evenwel tot gevolg hebben dat slechts
een gedeelte van de pati5nten uit een bepaalde DRG op de nieuwe wijze

behandeld wordt, heeft dit wel consequenties voor de DRG-definities.
De ontwikkelingen hebben immers tot gevolg dat voortaan meerdere DRG's

onderscheiden moeten worden.

Deze opsplitsing is derhalve met name

ingegeven door de behoefte aan statistische homogeniteit. Vanzelfspre-

kend is evenwel ook de medische homogeniteit van de DRG's gebaat bij
deze opsplitsing; sterker nog, ook in het verleden zou t.b.v. de medi-

sche homogeniteit waarschijnlijk een uiteenrafeling van belang zijn
geweest, maar is deze achterwege gebleven omdat er destijds in termen
van verpleegdagen en nevenverrichtingen nog nauwelijks verschillen te
constateren waren tussen de subgroepen. De nadruk heeft blijkbaar te-

veel gelegen op het defini@ren van 'iso-resource'-groepen, zonder in
het oog te houden dat ook sprake moet zijn van 'iso-illness'-groepen.

- De verpleegduur is geen goede indicatie voor het totale verrichtingenpakket waarop gedurende de opname een beroep wordt gedaan.

Fetter e.a. zeggen dit niet in zijn algemeenheid bedoeld te heb-

ben, maar er slechts vanuit te zijn gegaan dat deze veronderstelling

binnen een Major Diagnostic Category wel opgaat. Ze zijn er dus
slechts vanuit gegaan dat voor alle pati5nten met leveraandoeningen
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(MDC 51) per verpleegdag voor ongeveer hetzelfde bedrag aan laborato-

rium-onderzoeken en andere nevenverrichtingen wordt aangevraagd; voor
pati6nten met bronchitls (MDC 40) is eenzelfde vooronderstelling gemaakt. Daarmee is echter niet gezegd dat voor pati nten met bronchitis

en patiinten met een leverziekte dezelfde laboratorium-bepalingen of
overige nevenverrichtingen worden uitgevoerd of dat de kosten van deze
onderzoeken in dezelfde orde van grootte liggen.

De juistheid van de stelling dat verpleegduur en de totale kosten m.b.t. laboratorium- en r6ntgenonderzoek en medicijnen hoog gecor-

releerd

zijn,

wordt

overigens

bevestigd

in

een Belgische

studie

(RUHAMCO, 1980 en Debackere e.a., 1981).

- Toepassing van DRG's op andere databestanden leidt niet tot homogene
groepen, en toepassing van het DRG-definitieproces op andere databestanden leidt tot andere groepsdefinities.

Deze bezwaren van Young e.a. en Doremus worden afgedaan met de

opmerking dat men bij dit onderzoek naar de reproduceerbaarheid van
DRG-definities

van

een

andere

strategie

is

uitgegaan door

alleen

AUTOGRP toe te passen en de resultaten niet aan medici voor te leggen.

Daarnaast bleek dat de 383-DRG-versie ook voor andere gegevensbestanden resulteerde in verschillen tussen de DRG's.

- Enkele DRG's bevatten patiinten die vanuit medisch standpunt erg veel
verschillen van de overige pati&nten in die DRG's.

Hier speelt een afwegingsprobleem. Enerzijds wil men het aantal
DRG's hanteerbaar houden, anderzijds streeft men naar medische homoge-

niteit. Dit probleem wordt vergroot door de doelstelling dat men alle

pati5nten, ook degenen met weinig voorkomende aandoeningen, in DRG's
wil classificeren.

- Enkele DRG's zijn niet verder onderverdeeld in subgroepen, ondanks het
feit dat de betreffende aandoeningen erg gedifferentieerd kunnen zijn;
bijv. Acuut Myocard Infarct.

Op basis van de beschikbare, routinematig verzamelde, patiintengegevens leek een verdere uitsplitsing van deze DRG's niet zinvol.

Deze motivatie van Fetter e.a. geeft duidelijk aan dat in de
383-DRG-versie

de

statistische

homogeniteit

prevaleerde.

Er

werd

slechts dan tot uiteenrafeling van een groep overgegaan als er sprake

was van een statistische indicatie; deze indicatie werd overigens nog
wel eerst getoetst aan medisch inzicht.
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- Er wordt geen rekening gehouden met het stadium van de aandoening.

Voor zover de diagnose-codes dit onderscheid niet aanbrengen,
ontbreken de gegevens die nodig zijn voor een onderscheid naar ziektestadia.

- Er wordt te weinig onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorie n.

Dit is enerzijds te wijten aan het ontbreken van statistische
indicaties voor een dergelijke opsplitsing, anderzijds aan de correla-

tie tussen leeftijd en nevenaandoeningen. Omdat nevenaandoeningen zich

vaker bij oudere patiZnten voordoen, houdt een onderscheid op basis
van nevendiagnoses derhalve indirect reeds rekening met het effect dat
leeftijd heeft op de verpleegduur en de kosten.

- Socio-economische gegevens en reden van de opname dienen eveneens een
rol te spelen in de DRG-definities.

Dit wordt niet ontkend. Er wordt echter gewezen op het ontbreken

van dergelijke gegevens in de beschikbare databestanden.

- In veel ziekenhuizen zijn in meerdere DRG's de aantallen patidnten te
klein voor het uitvoeren van vergelijkingen met andere ziekenhuizen.

Fetter e.a. merken hier terecht op dat statistische technieken
voor kleine steekproeven hier uitsluitsel kunnen bieden.
Vanuit praktisch oogpunt valt daaraan toe te voegen dat met name

de frequenter voorkomende DRC's van

belang zijn in

het kader van moge-

lijke gevolgen voor het ziekenhuisbeleid. Zo geven Grimaldi en Miche-

letti (1980, p. 49) aan dat de 20 meest voorkomende DRG's uit de 383-

DRG-versie 40% van de pati8nten bevatten en de 75 meest voorkomende
DRG's 65% van de pati5nten. Ook Fetter (1982, tabel 6.17 en 6.30) komt

tot dergelijke bevindingen; de 75 DRG's uit de 467 DRG-versie met de

meeste pati&nten bevatten 62,3% van opnamen;

evenzo bevatten de 75

DRG's die de meeste verpleegdagen veroorzaken 60,1% van de verpleegdagen.

- Een component van de behandeling - de operatieve ingreep - heeft invloed op de DRG waarin de patiint wordt ingedeeld.
Omdat uit pati5ntengegevens als diagnose en leeftijd veelal niet

afgeleid kan worden of de pati@nt geopereerd zal worden en welke ingreep dat dan zal zijn, heeft men gekozen voor het gebruiken van deze
informatie bij het defini6ren van de DRG's.

Weliswaar wordt hiermee de DRG-definitie enigszins tautologisch
van aard omdat een behandelcomponent gebruikt wordt ter verklaring van
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de kosten, daar staat tegenover dat voor classificatiedoeleinden het
gebruiken van deze informatie zeer belangrijk is. Vanuit medisch oogpunt zal er verschil bestaan tussen wel en niet geopereerde patiinten

met een bepaalde aandoening; in het medisch beslissingproces zal im-

mers sprake geweest zijn van motieven om al dan niet tot een operatieve ingreep over te gaan. Door nu dit onderscheid ook aan te brengen

in de DRG-definities, wordt impliciet ingehaakt op dit medisch beslissingsproces, zodat de medische homogeniteit van de DRG's vergroot zal

worden: het is nu beter mogelijk om een bepaald type patiUnt met een
DRG te associ&ren. En hierin ligt de grootste betekenis van het DRGconcept.

3.3.8. Diagnosis Related Groups (467-versie)

Deze kritiek indachtig werd in de overgang op het nieuwe ICD-9CM coderingssysteem (1-1-1979) aanleiding gezien om niet de oude DRG-

definities te converteren naar het nieuwe codesysteem, maar een nieuw
DRG-classificatiesysteem te ontwikkelen.

Stond bij de 383-versie de statistische homogeniteit van de
DRG's op de voorgrond, in de nieuwe versie staat de medische homogeniteit van de DRG's primair. Waar in de oude versie geen onderscheid in
subgroepen werd aangebracht als AUTOGRP daar geen statistische indicatie

voor gaf, wordt nu als sprake is van twee groepen die vanuit medisch
standpunt verschillen, toch een onderscheid aangebracht, ongeacht of
daarmee ook de statistische homogeniteit van de subgroepen verbetert.
De

verschillen

tussen

beide

DRG-classificatiesystemen

komen

voort uit:

- een groter en vollediger bestand met pati#ntengegevens;
- meer inbreng van medici;

- expliciet geformuleerde classificatierichtlijnen.
Waren bij de oude DRG-versie de gegevens afkomstig uit 3 staten,
in de nieuwe versie was sprake van een landelijk representatieve steek-

proef: 332 van de 2100 ziekenhuizen die deelnemen aan de Professional
Activity Study werden geselecteerd - in totaal zijn er in de Verenigde
Staten 7187 ziekenhuizen -. Deze steekproef werd gestratificeerd
naar 4
regio's, 3 klassen naar urbanisatiegraad, 3 naar ziekenhuisomvang en
3
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naar opleidingsfaciliteiten.

Aldus was een gegevensbestand m.b.t. 1,4 mln. patibnten voorhan-

den. De DRG-definities zijn gebaseerd op een aselecte steekproef uit dit
bestand ter grootte van 394.814 patiUnten, terwijl de resterende patiUn-

tengegevens gebruikt werden t.b.v. de validatie van de definities. De

statistische homogeniteit van de DRG's werd wederom afgemeten aan de
verpleegduren. Teneinde te kunnen nagaan of, per Major Diagnostic Cate-

gory,

verpleegduur

en kosten per opname inderdaad hoog gecorreleerd

zijn, is het nieuwe classificatieproces ook toegepast op een bestand van

334.924

patibnten

uit

New

Jersey,

waarin ook de factuur( 1 )-gegevens

vastgelegd waren. De bevindingen m.b.t. deze factuurgegevens hebben ertoe geleid dat een tiental DRG's verder in subgroepen uiteengerafeld is;

de overige DRG-definities waren gelijkluidend: "Using the above variab-

les, the groups were tested by comparing them to the New Jersey State
Department of Health cost data set. The group statistics were examined
to determine if the splits based on cost confirmed those groups develop-

ed found using Length of Stay data. In general there was a consistent

agreement found between the databases..... We concluded that specific
operating room procedures,

principal diagnoses, age,

stantial complications and comorbidities were

presence of sub-

important variables in

predicting Length of Stay and cost. Each DRG is clinically coherent and

the DRG-definitions can be used to communicate effectively with physi-

cians and other health care professionals. Additionally, each DRG is
distinct with respect to both Length of Stay and cost." (Fetter e.a.,
198lb, p. 112).

De grotere inbreng van medici in het nieuwe DRG-systeem doet
zich op meerdere aspecten gevoelen.

- De 83 MDC's die aan het oude DRG-systeem ten grondslag lagen, sloten
nauw aan op diagnosegroepen die in het ICDA-8 en HICDA-2 code-systeem
onderscheiden werden. Dit betekende dat deze 83 MDC's een etiologische

inslag hadden,

waardoor soms de band met een specifiek specialisme

ontbrak; duidelijke voorbeelden daarvan zijn de infectieziekten (MDC
1), aangeboren afwijkingen (MDC 70) en symptomen en afwijkende bevin-

dingen (MDC 73, 74 en 75), terwijl omgekeerd soms meerdere MDC's op
hetzelfde specialisme betrekking hebben; bijv. maligne-neoplasmata van

het ademhalingsstelsel (MDC 3), long-embolie (MDC 33), pneumonie (MDC
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39), bronchitis (MDC 40), astma (MDC 41) en overige aandoeningen van

de longen en pleura (MDC 42). Teneinde te komen tot een voor medici
inzichtelijk classificatiesysteem dient het DRG-stelsel aan te sluiten
op de wijze waarop de medische zorg in het ziekenhuis verstrekt wordt.

Daar deze zorg rond de specialismen georganiseerd is, die op hun beurt

rond &6n of meer orgaanstelsels zijn georganiseerd, worden ook de
MDC's rond deze orgaanstelsels gedefinieerd. Daartoe stelde elk van de

betrokken medici een overzicht samen waarin van elke ICD-9-CM diag-

nose-code werd

aangegeven op welk orgaanstelsel deze diagnose-code

betrekking had. Door middel van Delphi-technieken werd overeenstemming

bereikt over het aantal te onderscheiden MDC's en de indeling van de
diagnoses in deze MDC' s. Voor een globaal overzicht van de samenhang

tussen de 23 MDC's en de 17 ICD-9-CM-hoofdstukken wordt verwezen naar
Appendix 6.

- Omdat het vanuit medisch oogpunt de homogeniteit van de resulterende
pati5ntengroepen verbetert, is voorts in bijna elke MDC een eerste op-

splitsing gemaakt in al dan niet geopereerde pati5nten. Tevens is de

aansluiting aan de specialismen zo beter gewaarborgd. Gezien het verschil in kosten tussen geopereerde en niet-geopereerde patianten, is

het ook vanuit statistisch oogpunt een belangrijke opsplitsing.

In

vergelijking tot het oude DRG-stelsel, waar met name sprake was van
'iso-diagnosis'-groepen, zal nu meer sprake zijn van 'iso-illness'- en
'iso-resource'-groepen.

- In het oude DRG-systeem was het al dan niet aanwezig zijn van nevendiagnoses in veel gevallen reden tot onderscheid in twee subgroepen.

Welke

nevendiagnoses bij de betreffende pati5nten gecodeerd waren,

deed niet ter zake. In overleg met het panel van medici is besloten om

in het nieuwe DRG-stelsel wel rekening te houden met het type nevendiagnose. Daartoe is voor elke diagnose m.b.v. Delphi-technieken vast-

gesteld of zij als 'substantial complication or comorbidity'

moet worden.

Als

'substantial'

1)

opgevat

werden daarbij die diagnoses aange-

merkt, die, indien voorkomend als nevendiagnose, bij minstens 757 van

1) Een 'complication' is een aandoening, anders dan de hoofddiagnose,
die zich pas voordoet nadat de hoofdaandoening zich reeds heeft voorgedaan, meestal pas na opname in het ziekenhuis. Een 'comorbidity' betreft
een bijkomende aandoening, waarvan men reeds voor opname in het ziekenhuis op de hoogte was.
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de patianten aanleiding zouden geven tot een verlenging van de verpleegduur met minstens 66n dag in vergelijking tot patidnten waarbij
deze nevendiagnoses niet voorkwamen.

- In het ICD-9-CM code-systeem voor medische ingrepen zijn niet alleen
operatieve ingrepen, maar ook biopsie2n, endoscopiein, functieonderzoeken, bevallingen en conservatieve behandelingen van fracturen opgenomen. Sommige van deze ingrepen zullen in de grote O.K. geschieden,

andere op de poliklinische O.K., scopiekamer, verloskamer of de verpleegafdeling.

Omdat hiervoor reeds is aangegeven dat de eerste opsplitsing in

de meeste MDC's gebaseerd is op het al dan niet geopereerd zijn, is
het van belang voor elke ingreep aan te geven of zij normaliter al dan

niet in de O.K. uitgevoerd wordt. Dit onderscheid in 'O.K.-ingreep'
resp. 'niet O.K.-ingreep' is wederom door het panel medici vastgesteld
door middel van Delphi-technieken.

- Voor de geopereerde pati5nten wordt onderscheid gemaakt in een aantal

operatiegroepen. Als een patiJnt meerdere operaties heeft ondergaan,
gaat de indeling van deze pati'6nt in een van deze operatiegroepen op

basis van de als eerste gecodeerde hoofdoperatie voorbij aan de overige ingrepen. Als dit evenwel een of meerdere zwaardere ingrepen be-

treft, zullen zij meer invloed hebben op de kosten van de opname dan

de hoofdoperatie. Derhalve wordt bij de indeling in operatiegroepen
voorbij gegaan aan de volgorde waarin de ingrepen staan gecodeerd en

wordt een hi6rarchie aangegeven van de operatiegroepen:

de patiant

wordt ingedeeld in een operatiegroep op basis van de ingreep die het
hoogste in de hiPrarchie is opgenomen.

Deze hi@rarchie is gebaseerd op de 'zwaarte' van de ingreep;
d.w.z. dat ingrepen die aanleiding geven tot opnamen met de hoogste
kosten voor het ziekenhuis het hoogste in de hi8rarchie worden opgeno-

men. De opstelling van deze hi2rachie is wederom aan de medici overge-

laten. Ter volledigheid zij opgemerkt dat deze volgorde niet overeen
hoeft te komen met een hifrarchie naar operatie-technische moeilijkheidsgraad.

Komt in bovenstaande aspecten de medische inbreng expliciet tot
uitdrukking bij het scheppen van het kader waarbinnen het definitieproces zich moet gaan afspelen, de medische inbreng is ook aanwezig op het
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meer gedetailleerde niveau waarop de diagnose- en operatiegroepen gedefinieerd worden en de uiteindelijke DRG-definities tot stand komen.

Werd het onderscheid in subgroepen bij het definitieproces van
de oude DRG-versie ret name gedicteerd door het AUTOGRP computerprogram-

ma, in het huidige classificatieproces draait alles om de medische inbreng en wordt AUTOGRP alleen op de achtergrond gebruikt ter controle.

Teneinde het opstellen van de DRG-definities op consistente wijze te doen geschieden, is uitgegaan van een aantal richtlijnen:

- Afgezien van de hoofddiagnose wordt geen waarde gehdcht aan de volgorde waarin nevendiagnoses en operatiegegevens zijn vastgelegd.

- Voor zover mogelijk zal een MDC in eerste instantie onderscheiden wor-

den in een operatief en een niet-operatief deel die elk afzonderlijk
verder geanalyseerd worden.

- Bij de 'geopereerde' patiZnten zal allereerst onderscheid gemaakt worden in een aantal operatiegroepen. Deze worden door de betrokken medi-

ci gespecificeerd. Als de medische homogeniteit van de groepen dit
vereist, mag daarbij ook onderscheid gemaakt worden in subgroepen die
wat verpleegduur of kosten betreft nauwelijks van elkaar verschillen.

Pati@nten die geopereerd zijn, maar slechts operaties hebben
ondergaan die geen verband houden met de betreffende MDC - en dus geen

verband houden met de hoofddiagnose - worden in een restgroep 'unrelated operating room procedures'

ingedeeld; DRG 468. Deze benadering

komt de homogeniteit van de overige operatiegroepen ten goede, terwijl

tevens een gedeelte van de coderingsfouten in de pati8ntengegevens
ondervangen wordt.

- Voor de onderscheiden operatiegroepen zal een hi5rarchie vastgesteld
worden, die gebaseerd is op de totale kosten van de opname van de betreffende patibnten.

- Voor de niet-geopereerde patiZnten zal allereerst een aantal diagnose-

groepen worden gedefinieerd door de betrokken medici. Ook nu staat de

medische homogeniteit van de diagnosegroepen voorop; een verschil in
gemiddelde verpleegduur of opnamekosten is geen vereiste.

- Het onderscheid op basis van de operatieve ingrepen en de hoofddiagno-

se dient zoveel mogelijk vooraf te gaan aan een onderscheid op basis

van de overige patiintengegevens, zoals leeftijd, nevendiagnoses en
wijze van ontslag.
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- Bij de opsplitsing op basis van deze overige patiantengegevens wordt
gestreefd naar statistisch homogene groepen:

pati&nten uit dezelfde

DRG dienen een min of meer dezelfde behandeling te krijgen; dit resul-

teert in een min of meer hetzelfde beroep op de ziekenhuisvoorzieningen.

- Er worden slechts DRG's, waarin slechts weinig patianten ingedeeld
worden, onderscheiden als het om hooggespecialiseerde voorzieningen
gaat of als de betreffende patianten slechts in bepaalde ziekenhuizen
behandeld worden; bijv. niertransplantatie.

- Binnen een MDC moeten de opsplitsingen op basis van leeftijd consis-

tent zijn: als leeftijd in meerdere DRG's een rol speelt, moet het
steeds dezelfde leeftijdsgrenzen betreffen.

- Werden in het oude DRG-stelsel overleden patidnten nog buiten beschou-

wing gelaten, nu kan de wijze van ontslag uit het ziekenhuis - naar
huis, ander ziekenhuis of verpleeghuis, tegen medisch advies in, resp.

overleden - ook als opsplitsingscriterium gehanteerd worden.

Subjectieve inzichten van medici spelen een belangrijke rol bij

het defini&ren van de diagnose- en operatiegroepen. Uitgaan van deze
classificatierichtlijnen kan deze subjectieve inzichten enigszins reguleren, waardoor de kans toeneemt dat de DRG-definities breed toepasbaar
zijn.

Het nieuwe DRG-classificatiesysteem bestaat uit 467 DRG's.

De grote mate van medische inbreng bij het tot stand komen van de defi-

nities verzekert, tot op zekere hoogte, de medische homogeniteit. Het
probleem van de afweging tussen een beperkt aantal patiantengroepen en

meer gespecificeerde operatie- en diagnosegroepen blijft immers aanweZig.

Een ander bezwaar dat ook in het nieuwe DRG-systeem blijft bestaan, betreft het veelal buiten beschouwing blijven van het ziektestadium.

De ernst van de aandoening heeft men zo goed mogelijk proberen
af te meten aan de leeftijd en het voorkomen van eventuele 'substantial
complications or comorbidities'.

Een zeer belangrijk punt t.a.v. de interpretatie van de DRG's
wordt door Hornbrook (1982, p. 91) aangestipt:
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"Fetter

e.a. have succeeded in specifying ' clinically coherent

groups based on consumption of resources'. However, DRG's must be used

with the full realization that they represent treatment patterns more
than disease patterns. That is, the appendectomy groups do not require
that

appendicitis

be

present;

instead,

the

patients must

have been

treated as if they have appendicitis."

DRG's beschrijven dus slechts de gevolgen van medische beslis-

singen voor het beslag op de ziekenhuisvoorzieningen. Aan de hand van
deze DRG-gegevens alleen valt niet na te gaan of deze medische beslissingen correct waren.

3.4. Vergelilking van pati&ntenclassificatiesystemen

Er zijn in de Verenigde Staten meerdere onderzoeken verricht
waarin de in par. 3.3 beschreven patidntenclassificatiesystemen worden
vergeleken. Daarin werd met name nagegaan in hoeverre de classificatiesystemen in staat waren verschillen tussen patidnten in verpleegduur en
factuurbedragen te verklaren.

Horn en Schumacher (1982) gaan na hoe de DRG 'Acuut myocard in-

farct' - uit de 383 DRG-versie - m.b.v. de AS-SCORE verder uiteengerafeld kan worden.

Ze vergelijken verpleegduur, factuur- en sterftecijfers van twee

ziekenhuizen en komen tot de conclusie dat de geconstateerde verschillen

tussen de ziekenhuizen gedeeltelijk samenhangen met verschillen in de
ernst van het infarct. Zowel de gemiddelde verpleegduur en factuurbedragen als de sterftecijfers nemen toe met toenemende ernst.
De vraag die dit onderzoek openlaat, is in hoeverre deze conclu-

sies ook opgaan voor andere DRG's. Deze vraag is des te belangrijker
omdat juist de DRG ' Acuut Myocard Infarct' aan zeer veel kritiek heeft
blootgestaan omdat een zeer breed terrein in &On DRG werd ondergebracht,

en omgekeerd AS-SCORE slechts verschillen kan aangeven in kosten of ver-

pleegduur, indien binnen de betreffende patiantengroep meerdere ernstniveaus onderscheiden kunnen worden. Zo beschrijven Kreitzer e.a. (1982)

een validatieonderzoek van de AS-SCORE, waarin sprake is van 312 aselec-

te gynaecologie-patidnten, waarvan de onderverdeling in ernst-niveaus
155, 150, 6 resp. 1 luidde. Waarschijnlijk zal voor gynaecologie derhal-
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ve scheiden van DRG's tot gevolg hebben dat in veel DRG's slechts van
66n ernst-niveau sprake zal zijn, omdat de DRG-indeling de AS-SCORE grotendeels zal overlappen.

Ament e.a. (1982) hebben de pati ntengroepen uit de H-ICDA-2,
list A - vergelljkbaar met de ICD-9-CM, list A, maar gebaseerd op 349
i.p.v. 398 diagnose-groepen -,

'staging' en de 383-DRG-versie vergele-

ken. De homogeniteit van de patidntengroepen werd gemeten in termen van
factuurbedragen.

Voor een gegevensbestand van 50 ziekenhuizen, bestaande uit gegevens van 494.523 patidnten is nagegaan welke reductie in de kwadratensom - zie ook Appendix 5 - gevonden kon worden door onderscheid te maken

in de door deze drie classificatieschema's onderscheiden groepen. Daar
niet voor alle aandoeningen het 'staging' classificatiesysteem was afgerond, zijn twee analyses uitgevoerd:

- voor het totale gegevensbestand resulteerde onderscheiden van de H-

ICDA-2, list A groepen in een reductie in de kwadratensom van 33%;
voor DRG's werd 31,5% gevonden;

- voor aandoeningen waarvoor het 'staging' classificatiesysteem reeds
afgerond was - het betrof 201.767 patiJnten - resulteerden H-ICDA-2,
list A, DRG's en staging in een reductie in de kwadratensom ter groot-

te van 40,4%, 40,5% resp. 29,5%. Als elke 'stage' onderscheiden werd
in al dan niet geopereerd, resulteerde een reductie van 38,9%.

Ofschoon 'staging' en de H-ICDA-2, list A, veel meer dan 383
pati5ntengroepen onderscheiden, is de reductie in de kwadratensom niet
groter. Vanuit statistisch oogpunt vallen DRG's derhalve te verkiezen.
Men dient echter ook de medische homogeniteit van de pati5ntengroepen in
het oog te houden.

Daarnaast dient men te bedenken dat 40% reductie in de kwadratensom ook betekent dat 60% van de verschillen ten opzichte van het ge-

middelde factuurbedrag niet verklaard is, zodat in een aantal DRG's nog
erg grote verschillen in factuurbedragen zullen bestaan.

Horn e.a.

(1983a) vergelijken de homogeniteit van de Patient

Severity of Illness index, DRG's (383-versie), 'staging' en Patient Ma-

nagement Categories op meerdere aspecten:
pleegduur, factuuronderdelen m.b.t.

totale factuurbedragen, ver-

laboratorium-onderzoek, rantgenver-
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richtingen en kosten. Deze laatste factor werd berekend aan de hand van
de factuurbedragen, waarbij elke component afdelingsgewijs gecorrigeerd
werd met de ratio van totale kosten en totale opbrengsten van die afdeling.

Het

onderzoek bleef beperkt tot zes

typen

aandoeningen: "The

diseases were selected from among those found to be the most heterogeneous with respect to length of stay and charges." (Horn e.a., p. 16).

Het betreft Acuut Myocard Infarct, Congestive Heart Failure, cerebrovasculaire aandoeningen, chronische obstructieve longaandoeningen, galblaasaandoeningen en prostaataandoeningen. Het vergelijkende onderzoek
'staging' en 'Patient Management Categories' bleef beperkt tot

m.b.t.

Acuut Myocard Infarct en galblaasaandoeningen.

De pati5ntengegevens waren afkomstig van vier verschillende ziekenhuizen; voor elk van de zes aandoeningen werden per ziekenhuis gegevens van 100 aselecte pati2nten geanalyseerd.
Voor elk van de zes typen aandoeningen leidde onderscheid in de

vier ernst-niveaus van de PSI-index tot een grotere reductie in de kwadratensom van alle typen factuurbedragen en verpleegduur dan de andere

classificatiesystemen.

Als voor elk ernst-niveau onderscheid gemaakt
werd in al dan niet geopereerde pati5nten, liepen de verschillen met de
overige classificatiesystemen nog hoger op. Voor de twee categorie5n
aandoeningen waarbij ook 'staging' en Patient Management Categori
es geanalyseerd werden, bleken deze classificatiesystemen tot een hogere re-

ductie in de kwadratensom aanleiding te geven dan DRG's; omdat voor
Acuut Myocard Infarct slechts 66n DRG werd gedefinieerd, dient men deze
conclusie echter met name te betrekken op galblaasaandoeningen.

Uit de uitgevoerde variantieanalyses mocht de conclusie getrokken worden dat voor alle classificatiesystemen, dus ook voor DRG's,
voor
alle zes typen aandoeningen de verschillen in gemiddelde factuurbedragen

en verpleegduur tussen de onderscheiden patiantengroepen statisti
sch
significant zijn.

Daar de reductie in de kwadratensom en de resultaten van de variantieanalyse slechts informatie geven over de verschillen tussen
de

onderscheiden pati8ntengroepen en niet over de homogeniteit van
deze
groepen, hebben Horn e.a. ook variatie-co6ffici@nten bepaald voor alle
patibntengroepen. Ook m.b.t. deze grootheid scoorde de PSI-index het
beste, zij het dat 'staging' en Patient Management Categories daar niet
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veel voor onder deden.

Horn e.a. (1983, p. 24) vatten de conclusies van hun onderzoek

als

volgt samen:

"Our study shows that commonly used classifications

based solely upon discharge abstract data produce case mix groups that
are not very homogeneous because they neglect the variation of severity

within each diagnostic classification... Our study shows that the severity index can significantly reduce this heterogeneity and can produce

a simple classification that is consistent across different diagnostic
and hospital populations."

Horn en Sharkey (1983) hebben de vergelijking van de PSI-index

met andere classificatiesystemen uitgebreid tot de 467-versie van het
DRG classificatiesysteem. Dit onderzoek heeft betrekking op dezelfde 6
aandoeningen als het onderzoek van Horn e.a. (1983a).

Aan de hand van lineaire regressievergelijkingen werd nagegaan
hoe de factuurbedragen samenhangen met de indeling in patiUntencatego-

rieFn. De PSI-index, waarbij onderscheld werd gemaakt in al dan niet
geopereerde patidnten, leverde de beste resultaten op; hetzelfde gold
m.b.t. verpleegduur of factuurbedragen voor laboratorium-onderzoek of
rBntgen-verrichtingen als te verklaren variabelen. Voor de galblaasaandoeningen en Acuut Myocard Infarct lagen de resultaten van de 467-versie

van de DRG's op hetzelfde niveau als de resultaten van 'staging' en Pa-

tient Management Categories. Voor de overige aandoeningen was slechts
een vergelijking tussen de PSI-index en de twee DRG-versies mogelijk.
Daaruit bleek dat de nieuwe DRG-versie beter voldeed dan de 383-DRG-ver-

sie, zoals ook verwacht mocht worden. De PSI-index bleek echter een be-

tere indicator voor factuurbedragen of verpleegduur; zozeer zelfs dat

het opnemen van de PSI-index en 6&n van beide DRG-versies in dezelfde
regressievergelijking nauwelijks of geen extra informatie toevoegde aan
de reeds m.b.v. de PSI-index verkregen resultaten.

3.5. Poliklinische pati&ntenclassificatiesystemen

De

in paragraaf 3.3

beschreven pati5ntenclassificatiesystemen

hadden alle betrekking op klinische patiMnten.

In deze paragraaf zal

enige aandacht geschonken worden aan poliklinische patiFntenclassificatiesystemen.
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Steinwachs en Mushlin (1978) beschrijven het John Hopkins Ambulatory-care coding scheme (JHACS). Dit is een classificatieschema waarin

de gegevens worden vastgelegd zoals die door de patidnt aan de specialist zijn medegedeeld tijdens het spreekuur. Deze gegevens worden onder-

scheiden in diagnoses,

symptomen waaraan niet zondermeer een diagnose

gerelateerd kan worden, preventief en periodiek onderzoek en operatieve

en niet-operatieve ingrepen. Steinwachs en Mushlin hebben diverse bestaande code-systemen onderzocht op de mogelijkheid deze gegevens vast
te leggen. Zlj kwamen daarbij tot de conclusie dat geen van deze classi-

ficatiesystemen m.b.t. alle vier de aspecten voldoende specifiek was.
Derhalve viel hun keuze op de International Classification of Diseases
Adapted (ICDA) voor de diagnoses, 'Renners and Piernot's adaption of the

Kaiser symptom-classification scheme'

voor symptomen - voor een be-

schrijving van het 'Kaiser-symptom classification scheme' zie Hurtado en

Greenlick (1971) - en de 'Hospital adaption' van de ICDA (HICDA) voor
preventief en periodiek onderzoek en operatieve en niet-operatieve ingrepen.

Teneinde de veelheid aan mogelijke codes van deze drie classifi-

catiesystemen terug te brengen tot een hanteerbaar aantal, werden de
codes, die niet of nauwelijks gebruikt worden voor poliklinische pati5n-

ten, buiten beschouwing gelaten. Het JHACS classificatieschema bestaat

aldus uit 984 verschillende codes; slechts 1,4% van de poliklinische
patidnten valt niet te classificeren.

Schneider (1979) beschrijft een classificatiesysteem dat uitgaat

van de 'Reason for Visit'. Deze wordt aangegeven door de patiMnt en valt

te onderscheiden in symptomen, diagnoses - met name bij chronische aandoeningen -, preventief en periodiek onderzoek, therapeutische ingrepen,

letsel - met name spoedeisende hulp -, afwijkende bevindingen bij diag-

nostisch onderzoek en keuringen. Dit onderscheid is aangebracht in ver-

band met de verschillen in behandeling voor elke

'Reason For Visit'

(RFS). Binnen elk van deze categorie6n kan naar wens een gedetailleerde

uitsplitsing aangebracht worden naar

type

symptoom, diagnose e.d. In

totaal worden 422 verschillende codes onderscheiden, terwijl daarnaast

271 verschillende codes gedefinieerd zijn om deze 422 codes naar wens
nader te specificeren.
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Onderzoek naar de toepassingen van dit RFS-classificatiesysteem
gaf ondermeer aan dat de betrouwbaarheid groter was dan van andere poli-

klinische classificatiesystemen: het aantal fout-classificaties bedroeg
1/3 tot 1/6 van de fout-classificaties in andere systemen. Tevens blijkt

het gevoeligheid van het RFS-classificatiesysteem groter te zijn dan bij

veel andere classificatiesystemen omdat een groter aantal codes is on-

derscheiden; slechts 2.5% van de poliklinische patiinten bleek niet geclassificeerd te kunnen worden. De validiteit van het RFS-classificatiesysteem

is

eveneens

onderzocht.

De zeven onderscheiden

'Reasons

For

Visit' bleken inderdaad statistisch significant te verschillen in ernst
van de aandoening, beroep op de ziekenhuisvoorzieningen en het doorverwijzingspatroon.

Werd door Steinwachs en Mushlin en door Schneider de nadruk gelegd op de reden van het polikliniek-bezoek, Fetter e.a. (198Ob) ontwik-

kelden, naar analogie van de klinische DRG's, een Ambulantory Patient
Groups

(APG)

classificatiesysteem voor poliklinische patiinten waarin

getracht werd medisch en statistisch homogene pati8ntengroepen te onder-

scheiden. Omdat onderkend werd dat de reden voor het polikliniek-bezoek
een belangrijke indicator is voor het beroep op de ziekenhuisvoorzieningen, speelde dit gegeven een belangrijke rol in het poliklinisch patiintenclassificatiesysteem. Ook andere patiJntengegevens bleken evenwel van
belang voor het onderscheiden van homogene groepen.

Uitgangspunt vormde een onderscheid in 14 Major Ambulatory Categories; naar analogie van de MDC's zijn ook de MAC's gedefinieerd rond

orgaanstelsels c.q.

specialismen.

Elke patiant kan op basis van de

hoofddiagnose in 6&n van deze MAC's ingedeeld worden.

Vervolgens werden deze MAC's door medici verder uiteengerafeld

in homogene subgroepen, daarbij geruggesteund door indicaties van het
AUTOGRP computerprogramma. Daar nu niet langer de verpleegduur als afhankelijke variabele gehanteerd kan worden, werd uitgegaan van de tijd
die de specialist aan elk polikliniek-bezoek besteedde - in de Verenigde

Staten hangt deze grootheid nauw samen met het honorarium -. Dit tijds-

beslag is evenwel slechts een indicator voor het totale kostenpatroon:
zoals DRG's beogen ook homogene groepen te definidren met betrekking tot

het beroep op nevenverrichtingen, is dit ook voor de APG's van toepas-
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sing. Aan de hand van de reden voor het polikliniek-bezoek, soort poli-

kliniek-bezoek,

leeftijd van de pati6nt en diagnose, werden de MAC's

opgesplitst in homogene APG's. Ook nu was sprake van een aantal classificatierichtlijnen:

- de klacht waarmee de pati3nt op het spreekuur komt, dient de voorkeur
te krijgen boven de diagnose, omdat de eerste veelal de meeste invloed

heeft op de naar aanleiding van dit polikliniek-bezoek aan te vragen
verrichtingen en de laatste pas veelal in de loop der behandeling definitief gesteld wordt;

- niet-medische gegevens zoals het type polikliniek-bezoek dienen gebruikt te worden als opsplitsingscriteria voordat medische gegevens
zoals diagnose en klacht van de pati8nt aan bod komen;

- de opsplitsingen binnen een MAC moeten consistent zijn; zo zal elke
opsplitsing op basis van leeftijd moeten uitgaan van dezelfde leeftijdsgrenzen.

Dit classificatieproces resulteerde in 154 APG-definities; elk

polikliniek-bezoek van een patidnt kan in 6gn van de APG's ingedeeld

worden. Voor de MAC 'aandoeningen van het hartvaatselsel'

staat het

classificatieproces gedeeltelijk uitgewerkt in fig. 3.3. Daaruit blijkt

dat in eerste instantie van belang is of de pati6nt of de klacht van de

pati@nt reeds bekend is aan de specialist. Daarna is van belang of de
patiint voor een periodiek onderzoek komt en de vraag of hij verwezen
is. Pas daarna zijn klacht en diagnose(s) - in deze volgorde - van belang bij het classificatieproces.

Fetter e.a. (1980, p. 7) beweren dat dergelijke APG's "are interpretable from a medical perspective and are similar with respect to

patterns of resource utilization". Knapp (1983, p. 8) wil met name de
nadruk leggen op dit middelenverbruik; hij is van mening dat deze APG' s
niet

in

staat zijn de

poliklinische case-mix in kaart

te

brengen: "APG' s

do not measure the mix of patient problems except approximately and
somewhat

incidentally;

they measure

resource

consumption

patterns."

APG' s vormen dus geen 'iso-illness'-groepen, maar 'iso-resource'-groe-

pen. De opsplitsingen in een MAC zijn immers veelal gebaseerd op factoren die niets met de aandoening van de patiint te maken hebben, maar die
betrekking hebben op de kosten:

nieuwe dan wel bekende pati2nt,

al dan
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Fig.

3.3: Ambulatory
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geen periodiek onderzoek, al dan niet verwezen. Maar ook leeftijd of de

aan- of afwezigheid van nevenaandoeningen hebben meer betrekking op de
ernst van de aandoening, en dus de kosten, dan op de aandoening zelf. De

diagnose speelt slechts een rol bij de indeling van een pati&nt in een
MAC en soms een kleine rol bij de laatste opsplitsingen van een MAC. Dit

heeft tot gevolg dat APG's niet bruikbaar zijn voor het beschrijven van

de case-mix van een ziekenhuis. Daartoe kan men hooguit terugvallen op
de MAC's. In het kader van ziekenhuisvergelijking en interne budgettering kunnen deze APG's echter wel bruikbaar zijn omdat rekening gehouden

wordt met de omstandigheden waaronder het polikliniek-bezoek plaatsvindt;

op dit punt

schieten classificatiesystemen, die louter op de

diagnose gebaseerd zijn, tekort.
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4. Een Nederlands patidntenclassificatiesysteem

In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste Amerikaanse patiintenclassificatiesystemen uitgebreid aan de orde geweest. Aan elk stelsel heeft
medische inbreng ten grondslag gelegen, zodat verwacht mag worden dat ze
allemaal in meerdere of mindere mate acceptabel zijn voor medici.
Zoals we eerder uiteengezet hebben, is het belang van classifi-

catiesystemen in het kader van ons onderzoek gelegen in de aggregatie
van de grote hoeveelheid patiintengegevens naar een hanteerbaar en overzichtelijk aantal patiantengroepen, op een zodanige wilze dat door de
aggregatie de herkenbaarheid van de pati6ntengroepen voor de medici niet
verloren gaat. Ten tijde van de start van ons onderzoek in 1980 was het
DRG-classificatiesysteem het enige stelsel dat in staat was het totale
pati#ntenbestand van een ziekenhuis op een zinvolle wijze te groeperen.

Derhalve viel onze keus op dit classificatiesysteem en de eraan ten
d werd
grondslag liggende classificatiemethode. Een keus die bevestig
467door het korte tijd later beschikbaar komen van de nieuwe, herziene

versie van het DRG-classificatiesysteem, waarin veel van de kritiek op
de
de eerdere 383-DRG-versie was ondervangen en de medische inbreng in
toepassing
ige
definities groter was geweest. Daarnaast is de grootschal

van het DRG-stelsel in de Verenigde Staten een belangrijk bijkomend
voordeel omdat daardoor de voor- en nadelen die aan het DRG-systeem
vastzitten volledig bekend zijn.

Afgezien van het feit dat de overige patiAntenclassificatiesystemen bij de aanvang van ons onderzoek nog niet volledig tot ontwikke-

g
ling waren gekomen, zouden ze ook om andere redenen nlet in aanmerkin
esysinformati
nteerde
zijn gekomen als bouwsteen voor ons pati nt-georid
gegevens uit
teem. Deze classificatiestelsels zijn immers gebaseerd op
de medische dossiers zelf en niet op de routinematig verzamelde patiantengegevens. Dit betekent dat toepassing van dergelijke stelsels extra

werkzaamheden met zich mee zou hebben gebracht en de invoering van hierop gebaseerde pati5nt-georiAnteerde informatiesystemen zou worden bemoeilijkt. In dat kader is het immers zinvol om aan te sluiten op de
reeds beschikbare

informatiebronnen binnen het

ziekenhuis. Dit neemt

overigens niet weg dat in de toekomst wellicht toch elementen van de
overige

pati2ntenclassificatiesystemen

in

de

DRG-definities verwerkt
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zullen worden; bijvoorbeeld als de 'severity-index' ook tot de routine-

matig verzamelde patiZntengegevens zal behoren of de indeling volgens
het 'staging'-concept of de 'Patient Management Categories' zodanig is

aangepast dat ze ook geautomatiseerd kan verlopen aan de hand van de
beschikbare gegevensbestanden. Dergelijke ontwikkelingen zouden wellicht
enkele nog steeds bestaande tekortkomingen van DRG's kunnen ondervangen.

4.1. Patiintengegevens

Om het kostenverbijzonderingsproces, dat in hoofdstuk 2 op afdelingsniveau stokte, verder door te kunnen voeren, is behoefte aan twee
soorten gegevens.

Ten eerste zullen we de patiPnten in DRG' s moeten kunnen inde-

len. Daartoe zullen we de beschikking moeten hebben over de medische
patiPntengegevens die vastgelegd worden door de Stichting Medische Registratie (SMR).

Ten tweede is het noodzakelijk te beschikken over gegevens waar-

in staat aangegeven welke en hoeveel nevenverrichtingen, operatieve in-

grepen en verpleegdagen voor elke patipnt van belang zijn geweest. Aan

de hand van dergelijke consumptiepatronen per patiant zijn voor elke
patilntengroep immers verrichtingenprofielen af te leiden.

volume'

'Prijs maal

zet deze verrichtingenprofielen om in kostenprofielen per pa-

tiintengroep, het beoogde eindresultaat van ons kostenverbijzonderingsproces.

4.1.1. SMR-gegevens

Drie algemene ziekenhuizen hebben hun SMR-gegevens m.b.t. de in
1980 ontslagen pati nten in het leader van ons onderzoek ter beschikking
gesteld.

Aldus hebben wij de beschikking gekregen over de, geanonimiseer-

de,

patiAntengegevens van 34.234 patiinten. Hun werkelijke gemiddelde

verpleegduur (wvpld) bedroeg 12,62 dagen, de verwachte gemiddelde verpleegduur (vvpld)

13,27 dagen;

voor een beschrijving van het begrip

'verwachte verpleegduur' wordt verwezen naar Appendix 4. Als de 124 pa-

tianten met een verpleegduur van meer dan 100 dagen buiten beschouwing

gelaten worden, bedraagt de gemiddelde verpleegduur van de resterende
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patianten 12,07 dagen en de verwachte gemiddelde verpleegduur 12,71.

Hieronder zal enig inzicht gegeven worden in de samenstelling

van dit patiUntenbestand door de gemiddelde werkelijke en gemiddelde
verwachte verpleegduur en het aantal pati#nten aan te geven vanuit diverse invalshoeken. Vooruitlopend op het later te beschrijven Nederland-

se DRG-classificatiesysteem, belichten we ook enkele in het Amerikaans
DRG-stelsel gehanteerde begrippen; zie ook par. 3.3.8.

Voor zover mogelijk zullen ook de landelijke percentages vermeld
worden, afkomstig uit het SMR-jaarboek 1980.

- 'Substantial complications or comorbidities'

geen 'complications or substantial
comorbidities'

wel 'complications or substantial
comorbidities'

aantal

%

wvpld

vvpld

27.253

79,61

10,55

11,83

6.981

20,39

20,70

18,89

12,62

13,27

34.234

totaal

100

Als we de gemiddelde werkelilke en verwachte verpleegduur verge-

lijken, zien we dat in de totale database de

werkelijke gemiddelde ver-

pleegduur 0,65 lager is dan de verwachte gemiddelde verpleegduur. Voor
patianten zonder 'substantial complication or comorbidity' is dat verschil nog groter, nl. 1,28 dag, terwill patidnten met 'substantial comdaarentegen gemiddeld 1,81 dag langer worden
om
opgenomen dan verwacht. Hieruit moge blijken dat het zinvol zou zijn
niet alleen de hoofddiagnose, maar ook de nevendiagnoses in de beschouplication or comorbidity'

wing te betrekken bij het berekenen van de verwachte verpleegduur.
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- 'Substantial complications or comorbidities' en/of 70 jaar of ouder

aantal

%

age70cc (0)

24.910

age70cc (1)

9.324

totaal

34.234

wvpld

vvpld

72,76

9,74

10,95

27,24

20,32

19,45

12,62

13,27

100

In vergelijking tot 'substantial complications or comorbidities'

(cc) is het verschil tussen werkelijke en verwachte gemiddelde verpleeg-

duur niet groter geworden. Dit wekt geen verbazing omdat de leeftijd van

de patibnt reeds is ingecalculeerd in de verwachte verpleegduur. Wel
valt op, dat het verschil tussen de beide gemiddelde werkelijke verpleegduren groter is dan bij 'substantial complications or comorbidities' en de later te bespreken leeftijdscategorie@n. Omdat in ons onderzoek gebleken is dat deze conclusie veelal ook per diagnose- en operatiegroep getrokken mag worden, is daarmee het belang van deze op de nevendiagnose Sn leeftijd gebaseerde variabele geIllustreerd; zie ook appendix 5.

- Operatieve ingrepen

aantal

%

wvpld

vvpld

niet-geopereerd

17.373

50,75

14,25

14,62

geopereerd

16.861

49,25

10,95

11,88

totaal

34.234

12,62

13,27

100

Dit al dan niet geopereerd zijn, is gebaseerd op het in par.
3.3.8 beschreven onderscheid zoals dat t.b.v. de 467-DRG-versie is aangebracht. Daarin worden als operaties beschouwd die ingrepen die normaliter in de grote OK plaatsvinden. Dat deze indeling niet volledig overeenkomt met het door de SMR aangebrachte onderscheid in operatiegroepen

blijkt uit tabel A.6.2 in appendix 6, waar deze SMR-operatiegroepen zijn
afgezet tegen het Amerikaanse onderscheid in wel en niet operatief.
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- Leeftijdsklasse

aantal
0

%

land. %

Wvpld

vvpld
11,09

2.616

7,64

8,13

11,05

14,21

12,52

7,98

8,31

10,32

1-14

4.865

15-44

13.329

38,93

38,33

9,68

45-64

7.172

20,95

21,12

14,52

15,14

19,89

20,98

22,17

12,62

13,27

65+

6.252

34.234

totaal

18,26

100

100

Bij de bepaling van de verwachte verpleegduur wordt rekening
gehouden met de leeftijdsklasse van de betrokken patianten. De verschil-

len tussen werkelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur zijn in de
diverse leeftijdscategorie8n derhalve min of meer hetzelfde. Zij het dat

voor nuljarigen nauwelijks verschil bestaat; dit kan veroorzaakt worden
door een niet van de landelijke cijfers afwijkende 'kraam-periode' voor
neonaten.

- Wijze van ontslag

aantal

%

land. %

wvpld

vvpld

32.482

94,88

94,17

12,02

12,71

verpleeghuis

225

0,66

1,15

56,74

43,25

overgeplaatst

503

1,47

1,56

16,40

20,38

tegen medisch
advies

70

0,20

0,22

6,16

13,75

2,91

21,36

21,36

12,62

13,27

naar huis

overleden
totaal

954

34.234

2,79
100

100

Omdat de verwachte verpleegduur van een overleden patiant gelijkgesteld wordt aan zijn werkelijke verpleegduur, is er geen verschil
tussen de werkelijke en de verwachte gemiddelde verpleegduur van overle-

den patiWnten. Daar bij de berekening van de verwachte verpleegduur geen
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rekening wordt gehouden met de overige wijzen van ontslag, zal het geen

verbazing wekken dat de naar een verpleeghuis overgeplaatste patiinten
langer dan verwacht in het ziekenhuis liggen en pationten, die het ziekenhuis verlaten tegen medisch advies in, korter dan verwacht.

- spoed

spoedopname

aantal

%

12.223

35,70

geen spoedopname 22.011
totaal

34.234

64,30
100

land.

%

36,19
63,81
100

wvpld

vvpld

16,16

16,42

10,66

11,52

12,62

13,27

Het verschil tussen werkelijke en verwachte gemiddelde verpleeg-

duur is bij de spoedopnamen kleiner dan bij de niet-spoedopnamen. Dat
zou wellicht veroorzaakt kunnen worden door de poliklinische voorbehandeling van de niet-spoed patiinten.

- betalende instantie

aantal

%

land. %

wvpld

particulier

7.684

22,45

26,57

11,13

12,53

ziekenfonds

25.788

75,33

12,96

13,38

762

2,23

16,32

16,77

12,62

13,27

ziekenfonds +
bijverzekering
totaal

vvpld

73,43

34.234

100

100

Uit dit overzicht blijkt dat de gemiddelde verpleegduur van ziekenfondspatiinten hoger is dan van particulier-verzekerde patianten. Bij

dit ook op landelijk niveau waargenomen fenomeen zij echter opgemerkt
dat in deze cijfers nog geen rekening is gehouden met verschillen in de
leeftijd/geslacht-verdeling en evenmin met verschillen in case-mix.
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- ziekenhuis

aantal

%

wvpld

vvpld

1

12.941

37,80

11,60

12,51

2

3.487

10,19

12,54

11,53

52,01

13,38

14,16

12,62

13,27

3

totaal

17.806

34.234

100

In aanvulling op deze cijfers m.b.t. de gemiddelde verpleegduur

in de drie betrokken ziekenhuizen, kan worden aangegeven dat ze globaal
omschreven kunnen worden als centrum, basis en top-ziekenhuis.

Bij de interpretatie van boven gegeven verpleegduren zij erop
gewezen dat het slechts 66ndimensionale overzichten betreft. Juist zoals

men zich bij het vergelijken van gemiddelde verpleegduren van twee ziekenhuizen realiseert dat het om andere typen pati5nten kan gaan, moet

men zich dat ook realiseren als men de gemiddelde verpleegduren vergelijkt van twee leeftijdscategorieAn of van twee verschillend-verzekerde
groepen patianten. Vergelijkt men echter niet twee gemiddelde werkelijke

verpleegduren maar de gemiddelde werkelijke verpleegduur en de gemiddel-

de verwachte verpleegduur, dan betreft het geen &6ndimensionale verge-

lijking meer, maar is ook reeds rekening gehouden met hoofddiagnose,
hoofdoperatiegroep en leeftijdscategorie. Dat het dan echter toch nog
niet geheel vergelijkbare gemiddelden hoeft te betreffen, moge blijken
uit de conclusies m.b.t. 'substantial complication or comorbidity'; ook
dit blijkt een niet uit te vlakken pati5ntenkenmerk als het gaat om het
opstellen van homogene patiintengroepen.

Voor overzichten van de aantallen patianten per SMR hoofddiagnosegroep wordt verwezen naar tabel A. 6.1 in appendix 6.

Uit alle overzichten waarin ook de landelijke percentages pa-

ti6nten per groep zijn opgenomen, blijkt dat ons gegevensbestand een
goede afspiegeling is van de landelijke situatie; al zullen er natuurlijk verschillen zijn doordat de aanwezige faciliteiten en de samenstel-

ling van de medische staven in de drie betrokken ziekenhuizen afwijken
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van het landelijke beeld.

Zo heeft een van de betrokken ziekenhuizen

bijvoorbeeld een boven-regionale functie m.b.t. neurochirurgie.

Omdat het beschikbare gegevensbestand grote overeenkomsten ver-

toont met de landelijke situatie, mogen we verwachten dat de relatieve

aantallen patidnten in elke DRG in ons bestand een redelijke afspiegeling zal zijn van de landelilke verdeling van patibnten over de DRG's.
T.a.v. de per DRG op te stellen verrichtingen- en kostenprofielen kunnen

we dergelijke uitspraken niet doen omdat ons pati ntenbestand geen aselecte trekking vormt uit de SMR-pool van alle Nederlandse ziekenhuizen,

maar de volledige pati5ntenbestanden van drie algemene ziekenhuizen be-

treft. Naarmate in deze drie ziekenhuizen andere faciliteiten aanwezig
zijn dan in de overige ziekenhuizen of de specialisten een andere wijze

van praktijkvoeren hebben,

komt dit immers ook in deze profielen in

meerdere of mindere mate tot uiting, zodat de profielen van de landelijke profielen kunnen afwijken.

4.1.2. Factuurgegevens

In de SMR-gegevens is slechts informatie opgenomen m.b.t. de
verpleegduur en operatieve ingrepen en niet m.b.t. het beroep op nevenverrichtingen. Teneinde een volledig beeld te verkrijgen van het middelenverbruik per patiint zal teruggevallen moeten worden op andere informatie.

Produktie-overzichten per afdeling zijn daarvoor meestal ontoe-

reikend omdat

dergelijke

gegevensbestanden veelal slechts informatie

over het type verrichting en de producerende afdeling bevatten en niet
over de pati6nt waarvoor de verrichting is gedaan. Als ziekenhuizen all-

out tarieven hanteren - d.w.z. dat zij elke nevenverrichting afzonder-

lijk declareren - is de benodigde informatie evenwel ook af te leiden
uit de factuurgegevens van het ziekenhuis.

In de overzichten die wij voor elke DRG willen samenstellen,
willen we niet alleen de klinische verrichtingen, maar ook de poliklini-

sche betrekken. Daar uit de factuurgegevens evenwel niet valt op te maken m.b.t. welke aandoening een bepaalde verrichting is gedaan, lopen we

het gevaar dat poliklinische verrichtingen aan een bepaalde opname worden toegerekend, terwijl ze uitgevoerd zijn in het kader van een andere
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behandeling. Om deze risico's zo klein mogelijk te houden, hebben we ons

derhalve beperkt tot poliklinische verrichtingen die binnen vier weken
v66r of na de opname zijn gedaan. We zullen ons nu evenwel moeten realiseren dat de verrichtingenprofielen m. b.t. de poliklinische verrichtin-

gen niet volledig zijn: een aantal poliklinische verrichtingen dat wel
betrekking heeft op de aandoening, die tot de opname heeft geleid, zal

meer dan vier weken voor of na de opname gedaan zijn. Bij sommige aandoeningen zal dit in meerdere mate het geval zijn dan bij andere; zoals
bij acuut hartinfarct resp. amandelen knippen. Daarnaast zal ook nog bij
enkele pati2nten in deze maand voor en na de opname sprake zijn van verrichtingen die geen verband houden met de opname.

Daar de SMR-gegevens betrekking hebben op pati8nten die in 1980
ontslagen zijn uit het ziekenhuis, bestaat ons factuurbestand uit facturen die betrekking hebben op verrichtingen die v66r 31-1-1981 uitgevoerd
zijn.

De patiWnten die in 1980 ontslagen zijn, zullen voor een gedeel-

te reeds in 1979 of eerder zijn opgenomen. Daar wij bij het bepalen van

de DRG-overzichten patiinten met extreem lange opname-duur buiten beschouwing zullen laten, hebben wij gemeend dat een verrichtingenbestand
over de periode 1-10-1979 t/m 31-1-1981 volstaat. Aan het aldus verkre-

gen bestand zijn 'fictieve' facturen voor de verpleegdagen die betrekking hebben op de periode v66r 1-10-1979 toegevoegd.

Het totale ter beschikking gestelde factuurbestand van elk ziekenhuis bestaat uit 275.848, 816.336 resp. 1.471.015 records. Elk record

kan opgevat worden als een regel uit een volledig gespecificeerde rekening. Per record is ondermeer vastgelegd:

- identificatienummer van de pati8nt (geanonimiseerd)

- aanvragend ziekenhuis
- uitvoerend ziekenhuis

- verrichting-code

- aantal verrichtingen
- tarief per verrichting
- aanvragend specialisme
- uitvoerende afdeling
- begin- en einddatum (gelineariseerd)
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- indicatie debet/credit

Het combineren van de SMR-gegevens en de factuurgegevens bleek
een tijdrovende zaak. In de ziekenhuizen is sprake van drie verschillende patiUntennummers:

- opnamenummer;

dit is het volgnummer van de opname in het betreffende kalender-

jaar. Een pati@nt die meerder€ malen per jaar wordt opgenomen, heeft
meerdere opnamenummers;

- identificatienummer;

dit is het nummer dat op het pati5ntenponsplaatje staat. In
principe wordt aan elke pati@nt slechts &6n identificatienummer uitge-

reikt, ongeacht het aantal malen dat hij klinisch dan wel poliklinisch
in aanraking komt het ziekenhuis;
- dossiernummer;

dit is het nummer dat door personeel van het Medisch Archief
wordt toegekend aan het medisch dossier van de patiant. Daar in dit
medisch dossier alle gegevens van dezelfde pati nt - indien hij vaker

wordt opgenomen - verzameld worden, heeft elke pati8nt in principe
slechts 66n dossiernummer.

Ten behoeve van de SMR-gegevens wordt het opnamenummer gehanteerd; daarnaast kan in de SMR-gegevens ook een pati8ntennummer gecodeerd worden. De twee grootste ziekenhuizen codeerden hier in 1980 het
dossiernummer,

het kleinste ziekenhuis het identificatienummer.

In de

factuurgegevens was alleen het identificatienummer vastgelegd.

Daar op de ponsplaatjes van opgenomen patiinten niet alleen het

identificatienummer staat, maar ook het opnamenummer, kon aan de hand

van afdrukken van deze ponsplaatjes in het opnameboek een zogenaamde
'conversielijst' aangelegd worden. Controle op de juistheid van de verponste gegevens vond op tweeUrlei wijze plaats:
- de opnamenummers dienden overeen te komen met de opnamenummers in de

SMR-gegevens. Voor zover dit niet het geval was, werd nagegaan of de

fout in het ponswerk zat of in de SMR-gegevens. Aan de hand van het
dossiernummer in de SMR-gegevens kon immers ook nagegaan worden of de

combinatie van opname- en dossiernummer in de SMR-gegevens correct
was. In beide gevallen werd het opnamenummer in de conversielijst ge-

wijzigd zodat tot een juiste koppeling van SMR- en factuurgegevens
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gekomen kon worden;

- ter interne controle voor het ziekenhuis dienden de identificatienummers door 11 deelbaar te zijn. Voor zover dit niet het geval Was, werd
het ponswerk gecorrigeerd.

De conversielijst voor het kleinste ziekenhuis kon afgeleid wor-

den uit het opname- en patiintennummer in de SMR-gegevens. Ook hier werd

nagegaan of het pati6ntennummer een 11-voud was; indien dit niet het
geval was, werd een correctie aangebracht.

Nadat uit de factuurgegevens de verpleegdagfacturen geselecteerd

waren, kon de gedeclareerde verpleegduur per patiant bepaald worden. Aan

de hand van de conversielijsten werd deze geconfronteerd met de verpleegduur volgens de SMR-gegevens. Verschillen tussen beide verpleegduren werden nader geanalyseerd:

- het merendeel van de verschillen had betrekking op de dag van opname,

die soms niet declarabel was, maar wel in de SMR-gegevens was verwerkt;

- in enkele gevallen bleek alsnog sprake van fouten in de conversie-

lijst; hier was voornamelijk sprake van patidnten met meer dan 66n
identificatienummer;
- in 66n van de drie ziekenhuizen was in de SMR-gegevens sprake van en-

kele coderingsfouten van het personeel van de medische registratie,

met als gevolg dat de door de SMR berekende gemiddelde verpleegduur
0,1 dag hoger was dan de werkelijke gemiddelde verpleegduur
Al spruit het eerste verschil voort uit een verschil in de defi-

nitie van verpleegduur en is het tweede verschil te corrigeren door aan-

passingen in de conversielijst, in geen van de situaties kon geconsta-

teerd worden dat de gefactureerde verpleegdour onjuist was.

Derhalve

wordt in de rest van ons onderzoek uitgegaan van de gefactureerde verpleegduur, dit in tegenstelling tot de gegevens in par. 4.1.1.

Aan de hand van de conversielijst waarin opnamenummer en identi-

ficatienummer van de patiint stonden vermeld en aan de hand van de in de

verpleegdagfacturen vermelde opname- en ontslagdatum, konden alle factuurrecords geselecteerd worden die betrekking hadden op in 1980 ontsla-

gen patiZnten, inclusief de poliklinische verrichtingen binnen 4 weken
v66r of na de opname, exclusief de poliklinische verrichtingen die ver-

der van de opname af liggen. Tijdens deze selectieprocedure werd van
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elke verrichting aangegeven of zij klinisch dan wel poliklinisch was
verricht, en indien poliklidisch of dit het geval was in de eerste,
tweede, derde dan wel vierde week voor of na de opname. Indien sprake
was van heropname binnen 8 weken, werden verrichtingen, die aan beide
opnamen toegewezen konden worden, toegewezen aan de heropname.
Het factuurbestand werd op deze wijze gereduceerd tot 127.424,
336.111 resp. 640.904 records. De niet-geselecteerde records hebben be-

trekking op louter

poliklinisch behandelde pati2nten of

op

klinisch be-

handelde pati#nten die in 1979 of 1981 zijn ontslagen.

Overigens zijn ook in de Verenigde Staten scms dergelijke moeizame manipulaties met gegevensbestanden nodig, blijkens het verslag dat
Burik e.a. (1983) geven van het combineren van 'discharge abstract data'
en 'billing data'.

Daar ons bestand met factuurgegevens betrekking heeft op de periode 1-10-1979 t/m 31-1-1981 en pas in maart en april 1983 ter beschik-

king werd gesteld voor ons onderzoek, deden zich enkele kleine technische problemen voor bij het lezen van de magneetbanden. Dit had tot ge-

volg dat voor het kleinste ziekenhuis maximaal 3549 records niet meer
gelezen konden worden en voor de grootste twee ziekenhuizen samen maxi-

maal 2961 records. Daar van deze aantallen 3500 resp. 2912 records betrekking hebben op verrichtingen die in 1979 zijn gedaan, zal de invloed

op de door ons te bepalen overzichten gering zijn; zeker als we ons realiseren dat van het totale aantal verstrekte records uiteindelijk minder

dan 45% geselecteerd is als betrekking hebbend op pati&nten die in 1980
zijn ontslagen.

De facturen die aan de ziekenfondsen verzonden worden, komen
soms als 'niet-ontvankelijk' retour; bijvoorbeeld omdat de patiant niet

meer bij het desbetreffende ziekenfonds staat ingeschreven of omdat hij

niet onder het opgegeven ziekenfondsnummer bekend is. Nadat de betref-

fende problemen verholpen zijn, worden deze facturen nogmaals aan de
ziekenfondsen aangeboden.

Boekhoudkundig resulteert het retourneren van de facturen door
het ziekefonds in een credit-nota. In het kleinste ziekenhuis wordt deze

credit-nota op naam van de patijnt geboekt. In de grootste twee zieken-

huizen evenwel op een verzamelrekening op naam van het ziekenfonds, zo-

dat geen specificatie per pati8nt gegeven wordt, maar de grootboekreke-
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ning debiteuren toch glad loopt. Dit betekent dat bij deze twee laatste

ziekenhuizen het zondermeer hanteren van de factuurgegevens tot over-

schatting van het middelenverbruik leidt. Dit kan echter voorkomen worden door het gegevensbestand daarvoor als volgt te corrigeren: per kalenderdag kan per patiUnt slechts &6n verpleegdag gefactureerd worden.
Dubbel-gefactureerde verpleegdagen zijn derhalve een indicatie dat spra-

ke geweest moet zijn van credit-nota's voor deze verpleegdagen. Er is nu

vanuit gegaan dat de verrichtingen, die meerdere malen gefactureerd zijn
gedurende deze dagen, eveneens dubbel gefactureerd zijn.

Maar ook na deze correcties resulteerde nog een aantal verrichtingen die dubbel gefactureerd waren op dezelfde dag en waarvan men zich

kan afvragen of dergelijke verrichtingen inderdaad meerdere malen per
dag

zullen voorkomen bij dezelfde patidnt.

waartegen het ziekenfonds

aangetekend,

in eerste

Het betreft verrichtingen

instantie wellicht

bezwaar heeft

zoals operaties van tariefgroep 1, 2 of 3 - let wel, het

gaat hier niet om de tegen half tarief gedeclareerde neveningrepen of om

tegelijkertijd voorkomen van twee operaties uit verschillende tariefgroepen -, hartcatheterisatie, pacemaker-implantatie, CT-scan, angiogra-

fie e.d. Ook deze verrichtingen zijn teruggebracht tot 66n per dag,
waarbij we ons overigens wel moeten realiseren dat we de fout maken dat

bij een aantal pati@nten dezelfde verrichting inderdaad meerdere malen
op een dag is gedaan. De fout die we nu maken, zal evenwel kleiner zijn

dan als we ervan uitgaan dat deze ingrepen bij alle patiinten meerdere
malen gedaan zijn.

Na uitvoering van deze correcties resteren voor de beide grote
ziekenhuizen 325.171 resp. 626.159 records.

In de grootste twee ziekenhuizen worden alle declarabele verrichtingen afzonderlijk gefactureerd, op twee uitzonderingen na:

- de A-punten van het klinisch-chemisch laboratorium-onderzoek worden in
de tarieven per verpleegdag verrekend;

- voor verbruik van algemene geneesmiddelen wordt een vast bedrag per
verpleegdag gerekend. Het meer specifieke medicijnverbruik wordt aan
de particulier verzekerde patianten afzonderlljk in rekening gebracht
tegen de KNMP-tax voor particulieren; ziekenfondspati nten betalen dit

medicijnverbruik eveneens d.m.v. een vast bedrag per verpleegdag.
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Omdat in het kleinste ziekenhuis de A-punten van het klinischchemisch onderzoek afzonderlijk in rekening worden gebracht, is in ons

factuurbestand een afzonderlijke code opgenomen cm deze A-onderzoeken

aan te geven. Bij het opstellen van de overzichten per patiantengroep
worden deze verrichtingen buiten beschouwing gelaten. Het medicijnverbruik wordt in dit ziekenhuis in rekening gebracht d.m.v. een bedrag dat
in de verpleegtarieven is opgenomen. Teneinde de overzichten per patiin-

tengroep niet te vertekenen, zijn derhalve aan het factuurbestand van
dit ziekenhuis 4795 fictieve facturen voor het algemene medicijnverbruik

toegevoegd,

een aantal gelijk aan het aantal verpleegdag-records,

en

4795 fictieve facturen voor het overige medicijnverbruik, als betrof het

alleen ziekenfondspatifnten. Behoudens enkele andere kleine wijzigingen
komt

mede

hierdoor het

totaal

aantal

records

in dit

ziekenhuis

op

137.037.

Tot slot zijn de tarieven in het factuurbestand gestandaardiseerd. Omdat de facturen betrekking hebben op de periode 1-10-1979 t/m

31-1-1981,

kunnen immers verschillen bestaan in de tarieven die voor

dezelfde verrichting in rekening zijn gebracht. Derhalve hebben we alle
tarieven in ons factuurbestand vastgesteld op de hoogte per 1-7-1980.

M.b.t. de tarieven per verpleegdag hebben we zowel 1, 2A, 2B als

3 klasse verpleegdagen vastgesteld op het derde-klasse-tarief zoals dat

in 66n van de drie ziekenhuizen op 1-7-1980 van kracht was: f 273,55.
Voor verpleegdagen van gezonde zuigelingen, op de PAAZ-afdeling, resp.
de beademingsafdeling wordt f 137,80, f 288,50 resp. f 649,90 gerekend.

4.1.3. Poliklinische patiPntengegevens

De SMR-gegevens hebben alleen betrekking op klinische pati6nten.

De verzameling van medische pati8ntengegevens in de polikliniek beperkt
zich tot op heden tot de op de 'poli-kaarten' vastgelegde gegevens.

Het door de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg
(1982) gestarte project 'Polikliniek-registratie' heeft voorlopig immers
slechts de organisatorische gegevensstroom in de polikliniek op het oog.

Dit betekent dat van elk spreekuur in principe worden vastgelegd de be-

trokken specialist, datum, aanvang en einde van het spreekuur, terwijl

per pati&nt slechts worden vastgelegd de verwijzende instantie, of het
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om het

eerste of een herhaal-bezoek gaat en het identificatienummer,

waaruit ondermeer geboortedaturn, geslacht en type verzekering afgeleid
kunnen worden.

Dit betekent dat in principe een patiant-georiAnteerd kosteninformatiesysteem voorlopig beperkt

zal blijven tot de kliniek;

voor

zover we tenminste de eis handhaven dat uitgegaan dient te worden van
routinematig verzamelde patiSntengegevens.

Deze omissie zou tot gevolg hebben dat het door ons voorgestelde
Daarom
onvolledig is.
prijzen we ons zeer gelukkig dat twee KNO-specialisten uit een van de

patiint-geori8nteerde

kosteninformatiesysteem

drie in ons onderzoek betrokken ziekenhuizen voor eigen gebruik een ge-

automatiseerd

gegevensbestand van alle

door hun behandelde patiPnten

bijhouden. Deze wellicht unieke informatiebron maakt het voor ons immers
mogelijk om na te gaan of het patiPnt-georibnteerde kosteninformatiesysteem ook uitgebreid kan worden tot de polikliniek.
Het gegevensbestand beslaat de periode maart 1978 t/m augustus

1983 en bestaat uit 38.780 records. Per record zijn ondermeer vastgelegd:

- (geanonimiseerd) patiPnten-identificatienummer

- diagnose- of operatie-code

- leeftild
- begindatum; dit is de datum waarop diagnose is gesteld of de operatie
is uitgevoerd;
- einddatum (voor zover mogelijk); dit is de datum waarop is vastgesteld

dat aandoening definitief genezen is.

Door deze opzet van het gegevensbestand kunnen meerdere records

betrekking hebben op dezelfde patiUnt.

Derhalve is dit

'

diagnose-be-

stand' omgezet in een 'patipntenbestand' waarin per patiAnt 66n of meer

diagnoses of operaties staan gecodeerd. Teneinde te voorkomen dat verschillende ziekte-geschiedenissen van dezelfde patiZnt als 66n ziektegeschiedenis wordt opgevat, zijn we in de eerste plaats nagegaan of wel-

licht de einddatum van de ene ziekte-geschiedenis v66r de begindatum van
de volgende ziekte-geschiedenis ligt. In dat geval is er sprake van een

logisch onderscheid.

In de tweede plaats zijn we ervan uitgegaan dat

twee diagnoses die na elkaar gesteld zijn, maar waarbij sprake is van
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een tussenliggende periode van meer dan een jaar, betrekking hebben op
twee verschillende ziekte-perioden.
Aldus resulteerde een gegevensbestand m.b.t.

28.324 patibnten

die zowel klinisch als poliklinisch behandeld kunnen zijn.

Aan de hand van het identificatienummer van deze pati5nten konden uit het factuurbestand over de periode oktober 1979 t/m januari 1981
dle facturen geselecteerd worden die betrekken hebben op patiAnten die

tussen maart 1978 en augustus 1983 bij de KNO-arts onder behandeling
geweest zijn. Dit betrof 246.347 records.

Vanzelfsprekend zijn niet al deze gegevens voor ons van belang:

- sommige facturen hebben betrekking op patiBnten die pas na 31 januari
1981 voor het eerst bij de KNO-arts onder behandeling zijn geweest;

- sommige pati6nten zijn weliswaar v66r 31 januari 1981 bij de KNO-arts
onder behandeling geweest, maar de huidige facturen hebben betrekking

op de behandeling door een andere specialist. Dit zal met name het
geval zijn voor veel oudere patidnten;

- sommige facturen hebben betrekking op klinische verrichtingen.
Wij hebben derhalve slechts die facturen bij de verdere analyses
betrokken die betrekking hebben op:

- verrichtingen die uitgevoerd zijn nd de begindatum van de KNO-aandoening en v66r de einddatum van de KNO-aandoening, voor zover die is
ingevuld;

- poliklinische verrichtingen;
een

indicatie

in de factuur-records was namelijk ook

klinisch/poliklinisch

opgenomen.

Deze

indicatie

is

m.b.t. de klinische pati6nten niet gebruikt omdat bij sommige pati&nten in eerste instantie poliklinisch onderzoek wordt gedaan, waarna op

dezelfde dag nog een opname plaatsvindt. M.b.t. klinische patiBnten

zijn deze verrichtingen toch als klinische verrichtingen beschouwd
omdat zij op de dag van opname zijn uitgevoerd;

- pati&nten die niet zijn opgenomen. Poliklinische verrichtingen t.b.v.
patiZnten die opgenomen zijn geweest, worden buiten beschouwing gela-

ten. Er wordt vanuit gegaan dat deze verrichtingen betrekking hebben

op de opname;

dergelijke poliklinische verrichtingen worden bij de

klinische patiWnten in ogenschouw genomen, voor zover ze althans binnen vier weken v66r of na de opname zijn uitgevoerd;

- verrichtingen die niet door andere specialisten dan de KNO-arts zijn
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aangevraagd. Een van de gegevens die worden vastgelegd in het factuur-

bestand is een code voor het aanvragend specialisme. Op zich genomen
zou men zich derhalve tot de door de KNO-artsen aangevraagde verrichtingen kunnen beperken. Ware het niet dat het gegevensbestand dat na
toepassing van de overige selectie-criteria resulteert, voor 1/3 bestaat uit verrichtingen-records waarin het aanvragend specialisme niet
is gecodeerd. Derhalve zullen we slechts die helft van de verrichtin-

gen buiten beschouwing laten waarvan expliciet vaststaat dat ze door
andere specialismen zijn aangevraagd. Omdat wij de verrichtingen waar-

van het aanvragend specialisme niet is gespecificeerd, volledig in
onze analyse betrekken, zullen waarschijnlijk ook verrichtingen beschouwd worden die niet door de KNO-artsen zijn aangevraagd.

Combinatie van het aldus uitgedunde factuurbestand met het eerder door ons afgeleide pati5ntenbestand leidt tot een bestand dat betrekking heeft op 5297 pati2nten voor wie tussen 1-10-79 en 31-1-1981

declarabele verrichtingen zijn uitgevoerd. Van deze patiAnten zijn dus
zowel medische gegevens als factuurgegevens bekend.
Daarnaast bleek sprake van 1806 patiinten waarvan de eerste contacten met de KNO-arts gelegd zijn tussen oktober 1979 en januari 1981,

maar die m.b.t. deze periode geen factuur hebben ontvangen. Dit zijn
derhalve patianten die vanuit kosten-oogpunt voor het ziekenhuis minder
interessant zijn, maar voor de werkbelasting van de KNO-arts daarentegen
wel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om patidnten met 'gehoorgang-eczeem':

een aandoening waarvoor de diagnose zonder diagnostische verrichtingen
gesteld kan worden en waarbij ook de therapie geen kosten voor het ziekenhuis met zich meebrengt.

Het totale bestand kan vanuit verschillende gezichtspunten als
volgt worden getypeerd:
0

1-14

15-44

46-65

65

aantal patiinten

65

2008

2686

1412

932

geslacht

man

vrouw

aantal pati5nten

3478

3625

- leeftild

-

totaal
7103

totaal
7103
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-

begindatum

v66r oktober 1979

aantal patiinten

- diagnoses per patiant
aantal pati 5nten

okt' 1979 - jan. 1981
4689

2414

0

1

2

3

4

5

434 4925 1215 358 105

43

totaal
7103

67

8

9

totaal

5

2

3

7103

13

De pati8nten waarbij geen diagnoses zijn gecodeerd, hebben een

alles-zeggende operatie ondergaan, bijv. neusseptum-correctie, tonsillectomie of adenotomie. Patianten met meerdere diagnoses hebben in een

aantal gevallen meerdere malen dezelfde diagnose; nl. als er sprake is

van recidive - binnen 6dn jaar - zoals bij eczeem

- operaties per patiant
aantal patidnten

0
6044

1

2

3

4

5

6

totaal

920

97

29

5

6

2

7103

Bij interpretatie van deze cijfers dient men zich te realiseren
dat elke keer dat trommelvliesbuisjes worden ingebracht, afzonderlijk
wordt gecodeerd.

Vanzelfsprekend zullen de resultaten die uit dit gegevensbestand

voortkomen,

voorzichtig gehanteerd moeten worden. Aan het beschikbare

gegevensbestand kleven immers de nodige beperkingen. De belangrijkste
zijn:

- het basismateriaal betrof geen pati'6ntenbestand, maar een diagnose-bestand. De daarin voorkomende gegevens van dezelfde patiant zijn gegroepeerd. Omdat we niet weten welke diagnose de hoofddiagnose is en
welke de nevendiagnose, zullen we een higrarchie van diagnose-groepen
moeten opstellen teneinde ook pati8nten met meerdere diagnoses eenduidig te kunnen indelen in een pati@ntengroep;

- voor een aantal aandoeningen is geen definitieve behandeling mogelijk,

maar slechts behandeling van zich nu en dan voordoende symptomen van
die aandoeningen, bijvoorbeeld in geval van allergiedn. Voor dergelij-

ke aandoeningen kan geen einddatum worden aangegeven, zodat geen on-

derscheid mogelijk is naar behandelperioden en alle behandelperioden
als een geheel beschouwd worden;

- er zitten zowel verrichtingen aangevraagd door de KNO-arts als aange-

vraagd door onbekende, niet-gespecificeerde specialisten in het ver-
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richtingenbestand. Weliswaar betreft het steeds patiUnten die bij de
KNO-arts onder behandeling zijn geweest, toch zullen er ook verrichtingen bij zijn die niet door hem zijn aangevraagd;

- het al dan niet opgenomen zijn van een patignt is geconcludeerd uit
het voorkomen van klinische facturen. Omdat de factuurgegevens betrek-

king hebben op de periode oktober 1979 t/m januari 1981, worden patianten die daarv66r of daarna zijn opgenomen ten onrechte niet als
zodanig aangemerkt;

- de factuurgegevens betreffen de periode oktober 1979 t/m januari 1981.

Van behandelingen die reeds eerder zijn gestart of pas later worden
be5indigd, zijn derhalve de verrichtingengegevens niet compleet.

4.2. Betrouwbaarheid van de gegevens

In par. 4.1.2 en 4.1.3 werd reeds enige aandacht geschonken aan

de betrouwbaarheid van de gegevens. Het betrof daar met name de volledigheid van de bestanden. Een ander aspect van de betrouwbaarheid van de

beschikbare

gegevensbestanden betreft de

juistheid van de gecodeerde

gegevens.

M.b.t.

de factuurgegevens mogen we veronderstellen, dat deze

vrij nauwkeurig worden verwerkt. Enerzijds omdat het gegevens betreft
met

financieel

belang,

hetgeen

tot

grotere nauwkeurigheid aanspoort,

anderzijds omdat de gefactureerde gegevens door de betrokken particulier

verzekerde pati5nt of het ziekenfonds worden gecontroleerd, voor zover
dat mogelijk is.

Zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de factuur-

gegevens is evenwel slechts te verkrijgen d.m.v. een onderzoek waarin

alle gegevens nogmaals gecodeerd worden en deze resultaten vergeleken
worden met de oorspronkelijke facturen.

Een probleem dat naast het onbewust fout coderen van de factuur-

gegevens ook nog een rol speelt, is het declareren van een verrichting

onder het codenummer van een andere verrichting met hetzelfde tarief.
Dit is met name van belang m.b.t. declarabele verrichtingen waarvoor nog

geen officieel codenummer is vastgesteld, en die derhalve tijdelijk onder een ander nummer worden gecodeerd en gefactureerd.

M.b.t.

de medische gegevens zullen eveneens twijfels bestaan

omtrent de betrouwbaarheid.
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Daar de diagnose- en operatiecodes door de KNO-artsen zelf zijn
gespecificeerd, kunnen we t.a.v. het poliklinische gegevensbestand uit-

gaan van een grote mate van betrouwbaarheid. Zoals we in par. 4.1.3
evenwel gezien hebben, spruit eventuele onbetrouwbaarheid t.a.v. poliklinische gegevens voort uit de bewerkingen die het 'diagnose-bestand'
heeft ondergaan bij het defini5ren van het 'pati5ntenbestand'.

M.b.t. SMR-gegevens geldt dat deze gegevens niet door de medici
zelf zijn gecodeerd, maar door personeel van de afdeling medische regi-

stratie.

Daarbij wordt niet alleen afgegaan op de informatie op het

voorblad van het medisch dossier, maar ook op het medisch dossier zelf;
met name de ontslagbrief blijkt veel relevante informatie voor het coderingswerk te bevatten. Desondanks is het mogelijk dat er coderingsfouten
gemaakt worden.

De vraag is nu in hoeverre de fouten die elke specialist wel
eens heeft opgemerkt in zijn SMR-gegevens - een internist die een opera-

tie op zijn naam heeft staan of een uroloog die een bevalling heeft gedaan - indicatief zijn voor de betrouwbaarheid van alle gegevens. In Nederland is geen ervaring opgedaan met het opnieuw coderen van de patian-

tengegevens, teneinde de betrouwbaarheid na te kunnen gaan; in de Verenigde Staten evenwel des te meer.

Voor een juiste interpretatie van de resultaten van deze onderzoeken is het van belang onderscheid te maken tussen twee soorten bestanden met medische gegevens in de Verenigde Staten.

In het kader van de facturering van Medicare patiinten moet in

de Verenigde Staten naast de gespecificeerde rekening ook informatie
m.b.t. de patiint overlegd worden; het betreft hier met name de hoofddiagnose, de belangrijkste operatieve ingreep, geboortedatum en geslacht. Teneinde tot een snelle afwikkeling van deze facturering te kun-

nen komen, wordt veelal de voorlopige diagnose ingevuld. Dit heeft tot
gevolg dat de aldus aan de Health Care Financing Administration (HCFA)
toegespeelde informatie minder betrouwbaar zal zijn dan gegevens die op

de ontslag-diagnose gebaseerd zijn. Een andere bron van fouten in deze
bestanden is de persoon die het noodzakelijke codeerwerk verricht; omdat

het om factuurgegevens gaat, wordt dit werk door personeel van de debiteurenadministratie gedaan, i.p.v. door speciaal daartoe opgeleid perso-

neel van de medische registratie. Ook worden de codeerwerkzaamheden wel
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centraal gedaan door de HCFA aan de hand van textueel weergegeven gegevens.

Daarnaast is sprake van gegevensbestanden die gebaseerd zijn op
gegevens uit het medisch dossier. Deze gegevens worden door particuliere

bureaus verwerkt, met als bekendste instelling de Commission on Professional and Hospital Activities (CPHA). Deze instellingen zijn min of
meer vergelijkbaar met de Nederlandse SMR.

Voorts zullen we een aantal begrippen uiteen zetten die van be-

lang zijn in het kader van onderzoek naar de betrouwbaarheid van gegevens:

- "principal diagnosis is the condition chiefly responsible for the ad-

mission of the patient";
- "principle procedure is the procedure most closely related to the
principle diagnosis (excluding procedures performed for diagnostic or
explorating purposes)";

- "primary diagnosis is the one diagnosis, but not necessarily the principle diagnosis, that describes the most important or significant condition of a patient in terms of its implications for his health, his

medical care, and his use of the hospital".
Bij het codeerwerk kunnen drie soorten fouten gemaakt worden:

- 'inclusion errors'; een diagnose of ingreep die wel in het medisch
dossier vermeld staat, wordt niet gecodeerd;

- 'coding error';

een aandoening of ingreep wordt foutief gecodeerd,

d.w. z. dat een onjuiste code wordt genoteerd voor de desbetreffende
aandoening of ingreep;

- 'sequencing error'; de verkeerde diagnose of ingreep wordt als 'principal diagnosis' of 'principal procedure' aangemerkt.

Demlo e.a. (1978), Corn (1980) en Demlo en Campbell (1981) beschrijven onderzoeken naar de betrouwbaarheid van medische gegevens uit
1974 en 1977. Daaruit blijkt dat de opname- en ontslagdatum, geslacht en

geboortedatum c.q. leeftijd in de meeste gevallen foutloos worden geco-

deerd. De 4-cijferige

ICDA-8

'principal diagnosis'

was in 65% van de

gevallen juist; op 3-cijferig niveau was de betrouwbaarheid 85%. Voor de
'principal procedure' lag dit cijfer op 80%.
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Deze cijfers variaren echter met het type aandoening. Zo blijken

cataract en liesbreuk vrijwel foutloos gecodeerd te worden, terwijl voor

chronische ischemische hartaandoeningen de betrouwbaarheid slechts 30%
bedraagt. De oorzaak van deze fouten was in het merendeel van de gevallen een 'sequencing error': bij de chronische ischemische hartaandoenin-

gen zelfs voor 80% van de fouten. Corn (1980) geeft aan dat het buiten
beschouwing laten van de 'sequencing error' de betrouwbaarheid doet toenemen van 65% tot 83%. Deze benadering valt te verdedigen als men genoe-

gen neemt met het feit dat de 'principal diagnosis' gecodeerd is en men

zich niet bekommert om de volgorde waarin de diagnoses zijn gecodeerd
omdat de betreffende aandoening wel is vastgelegd.

In aanvulling op dit onderzoek naar de betrouwbaarheid van de
primaire gegevens is Corn (1981) nagegaan wat de gevolgen van de codeer-

fouten zijn voor de indeling in DRG's. Uit zijn onderzoek bleek dat
10.3% van de pati2nten in de verkeerde van de 83 MDC's werd ingedeeld en

17.1% in de verkeerde van de 383 DRG's. 40% Van de patianten die in de
verkeerde DRG waren ingedeeld, waren dus blijkbaar wel in de juiste MDC

ingedeeld;

als deze 83 MDC's tot 22 diagnose-groepen worden samenge-

voegd, die vergelijkbaar zijn met de 23 MDC's van de 467-DRG-versie,
blijkt zelfs 56% in de juiste diagnosegroep ingedeeld te zijn.

De indeling in de foutieve DRG werd in het merendeel van de gevallen veroorzaakt door 'sequencing errors'; 'inclusion errors' en 'coding

errors'

kwamen in min of meer dezelfde mate voor. Het frequent

voorkomen van foutieve DRG-classificatie ten gevolge van 'inclusion' en

sequencing errors' ontlokt Corn (1981, p. 359) het advies: "DRG's that
depend on the presence or absence of a code - for example heart-failure

with and without a surgical procedure code - should be modified to de-

pend on the presence or absence of only a particular code. This would
dramatically reduce the sensitivity (of DRG-assignment, PN) to inclusion
errors ..... To the greatest extent possible, the sensitivity of the DRG

assignment to sequencing errors should be reduced as well. A system that

looks beyond the principal diagnosis to consider coexisting conditions
would be less sensitive to sequencing errors."

De eerste aanbevelingen hebben Fetter e.a. bij het ontwerp van

het nieuwe DRG-classificatie-systeem ter harte genomen door het begrip
'substantial complications or comorbidities' te introduceren en door de
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operatiegroepen te specificeren. De tweede aanbeveling hebben ze slechts

opgevolgd waar het de operatieve ingrepen betreft. T.a.v. de diagnosegroepen blijven ze echter uitgaan van de als eerste gecodeerde diagnose.

Barnard en Esmond (1981) en Johnson en Appel (1984) hebben zich
gericht op de verschillen tussen medische gegevens uit de factuurbestan-

den en de 'medical abstract'-bestanden, en met name op de gevolgen voor
de indeling in DRG's op basis van deze gegevens.

Barnard en Esmond constateren grote verschillen tussen beide
gegevensbestanden: de 'principal diagnosis' komt in 35.05% van de geval-

len overeen, de 'secondary diagnosis', 'principal procedure' en 'secondary procedure' in 4.77, 31.32 resp. 5.34% van de gevallen. De DRG-inde-

ling is slechts in 22.98% van de gevallen hetzelfde; verschillen in
'principal diagnosis' waren veelal de oorzaak van deze grote discrepantie.

Beide onderzoeken komen tot de conclusie dat gegevens uit het
factuurbestand

in vergelijking tot de gegevens uit het

'medical-ab-

stract'-bestand vaker tot indeling in de minder kostbare DRG's aanlei-

ding geven. Daar deze patianten eigenlijk in kostbaardere DRG's thuishoren, wordt de homogeniteit van de goedkopere DRG's door de onvolkomen-

heden in het factuurbestand negatief beInvloed. Belangrijker is evenwel
dat een beschrijving van het patiAntenbestand aan de hand van DRG's, die

gebaseerd zijn op de gegevens uit het factuurbestand, een vertekening
geven van de zwaarte van de case-mix in benedenwaartse richting.

De consequentie hiervan is dat verbetering van de kwaliteit van
de medische gegevens uit het factuurbestand niet te onderscheiden is van

het opzettelijk indelen van pati&nten in kostbaardere DRG's, ook wel
DRG-inflatie of 'DRG-creep' genoemd - "a liberate and systematic shift

in a hospital' s reported case-mix

in order

to

improve reimbursement"

(Simborg, 1981, p. 1602) -.

Deze onderzoeken naar de betrouwbaarheid van de medische gegevens in de Verenigde Staten brengen aan het licht dat de in het factuur-

bestand vastgelegde medische gegevens minder betrouwbaar zijn dan de
gegevens die afgeleid zijn uit de 'medical abstracts'. Omdat ook de betrouwbaarheid van deze diagnose- en operatiegegevens niet erg groot is,
is het zinvol nader in te gaan op een aantal aanbevelingen die t.a.v.
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kwaliteitsverbetering van deze gegevens gedaan worden.

Bij vergelijking van de werkzaamheden van een aantal instellingen die medische gegevens verwerken, constateerde Corn (1980) dat in een

aantal situaties het coderingswerk niet aan de hand van het complete
medisch dossier gedaan wordt, maar slechts aan de hand van het voorblad

dossier. Andere

van het medisch

instellingen ontvangen textuele diagno-

ses en verrichten de coderingswerkzaamheden zelf. Doordat aldus het sa-

menvatten van gegevens uit het medisch dossier op het voorblad en het
codeerwerk door verschillende personen gebeurt, kunnen makkelijker fou-

ten in de medische gegevens zitten: "The

division of

responsibility for

abstracting and coding influences the quality of the data, because coders do not have the opportunity to consult the medical record and in

stead base their code on the handwritten information recorded on the
abstract by

the person responsible

for

abstracting in

the hospital"

(Demlo en Campbell, 1981, p. 1030). Hieruit vloeien twee aanbevelingen

voort

(Demlo

en

Campbell, 1981, p.

1038):

"Significant

improvements

could be attained if the discharge summary were routinely used to abstract information on patient disposition and principal diagnosis and if

the operative
principal

report were

procedure

routinely used to abstract information on
data gatherers who currently code centrally

(are recommended to) experiment with requesting coded information directly from hospitals".

Daar de SMR-gegevens in de drie ziekenhuizen die gegevens ter
beschikking hebben gesteld, gecodeerd worden aan de hand van het complete medisch dossier, waarin opgenomen ontslagbrief aan de huisarts en

operatieverslag,

zijn wij van mening dat de betrouwbaarheid van deze

SMR-gegevens zeker niet zal onderdoen voor de betrouwbaarheid van de
gegevens uit de Amerikaanse 'medical abstract'-bestanden.

Overigens kan ter geruststelling worden opgemerkt dat het daad-

werkelijk gebruiken van de medische gegevens in het kader van de op
DRG' 8 gebaseerde ziekenhuisfinanciering, de foutenpercentages in de me-

dische gegevens in de Verenigde Staten heeft teruggebracht tot onder de
1%.1)

1) Mededeling van H. Boerma tijdens een lezing in Rotterdam op 17 mei
1984.
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4.3. Nederlandse DRG-definities

Als we ook in Nederland een DRG-classificatiesysteem willen toepassen, staan twee mogelijkheden open:

- het in de Verenigde Staten ontwikkelde DRG-classificatiesysteem overnemen (zie Hofdijk en De Jager, 1983);

- een op de Nederlandse situatie toegespitst classificatiesysteem ontwikkelen met behulp van dezelfde methode als toegepast door Fetter
e.a.

Overnemen van

het

Amerikaanse

DRG-classificatiesysteem

biedt

diverse voordelen:

zijn bekend en de bij de classificatie benodigde
computerprogrammatuur is beschikbaar zodat onmiddellijk tot invoering

- de DRG-definities

van het DRG-stelsel kan worden overgegaan;

lin- m.b.t. de periodieke aanpassing van de DRG-definities aan ontwikke
gen in de medische praktijkvoering kunnen indicaties ontleend worden
aan de aanpassingen die aan Yale University worden aangebracht;
- als de DRG-definities gelijkluidend zijn, kunnen de DRG-profielen internationaal vergeleken worden.

Omdat de Amerikaanse gezondheidszorg anders georganiseerd is dan
se
de Nederlandse gezondheidszorg, is het echter de vraag of de Amerikaan
DRG's ook in Nederland medisch- en economisch-homogene patiantengroepen

van eersteopleveren. Zo is er in de Verenigde Staten nauwelijks sprake
Staten
lijns gezondheidszorg en worden de ziekenhuizen in de Verenigde
situagekenmerkt door hun uitermate korte verpleegduren. We kunnen drie
ties onderscheiden:

op
- waar in Amerika geen aanleiding meer aanwezig was om een DRG verder
te splitsen, kan in Nederland wellicht wel aanleiding gevonden worden
om op basis van 66n der pati5ntenkenmerken tot een verdere opsplitsing
te komen;

- wellicht is een in Amerika doorgevoerde opsplitsing in meerdere DRG's
hier overbodig, bijvoorbeeld omdat een leeftijd van jonger of ouder
dan 70 laar hier nauwelijks van invloed is op de kosten van de behandeling;

- op de Nederlandse situatie toegespitste DRG's zijn geheel anders van
aard dan de Amerikaanse, zodat de DRG-definities in beide landen wei-
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nig rot geen overeenkomsten vertonen.

Of de twee eerstgenoemde situaties zich voordoen, kan onderzocht

worden door her Amerikaanse DRG-systeem op Nederlandse gegevens toe te
passen en de medische en economische homogeniteit aan een nader onderzoek te onderwerpen. Opsplitsing resp. samenvoegen van de Amerikaanse
DRG's biedt in dit geval voldoende soelaas, zodat geen geheel nieuw, Ne-

derlands classificatiesysteem ontwikkeld en onderhouden dient te worden
en ook het voordeel van onderlinge vergelijkbaarheid grotendeels gehand-

haafd blijft. De laatste situatie kan onderzocht worden door in overleg
met Nederlandse specialisten 'Nederlandse' DRG-definities op te stellen.
De methode die daarbij gevolg wordt, kan hetzelfde zijn als de door Fetter e.a. toegepaste methode; zie par. 3.3.8:
- medische inbreng;

- classificatie-richtlijnen;
- bestand met patiantengegevens waaraan m.b.v. contrastgroepen-analyse

de voorstellen van medici tot het onderscheiden van subgroepen getoetst kunnen worden en indicaties voor opsplitsingsmogelijkheden ontleend kunnen worden.

Als een dergelijk Nederlands DRG-stelsel grote verschillen vertoont met het Amerikaanse DRG-systeem, verdient het aanbeveling om niet
het Amerikaanse classificatiesysteem maar slechts de Amerikaanse classi-

ficatiemethode over te nemen en Nederlandse DRG's te ontwikkelen. Dan
pas kan immers sprake zijn van een pati5ntenclassificatiesysteem waarin
ook de Nederlandse specialisten zich herkennen; een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen komen tot een synthese tussen professie en management.

Overigens is het ontwikkelen van een eigen, Nederlandse variant
op het offici le Amerikaanse DRG-systeem geen novum; ook in de Verenigde

Staten kan men zich niet overal verenigen met de landelilke DRG-definities en wordt regionaal van eigen modificaties uitgegaan.

4.3.1. Aanpassing van de Amerikaanse methode

De kenmerkende eigenschappen van de Amerikaanse methode bij het
opstellen van de 467-versie van het DRG-classificatiesysteem worden door
ons overgenomen bij het opstellen van Nederlandse DRG-definities:
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- medische inbreng

Amerikaanse specialisten hebben impliciet hun inbreng gehad in

DRG-definities.

de Nederlandse

De

uitgangspunten van het Amerikaanse

DRG-classificatiesysteem zijn door ons ongewijzigd overgenomen. Het
betreft:

. de definitie van de 23 Major Diagnostic Categories,

. het initi8le onderscheid in bijna iedere MDC in wel of niet-geopereerde pati5nten,

. het onderscheiden van de nevendiagnoses in 'substantial complications or comorbidities' en overige nevendiagnoses,

. het onderscheid in ingrepen die normaliter wel in de OK geschieden
en ingrepen die normaliter elders plaatsvinden,
. het aangeven van een hibrarchie van operatiegroepen teneinde de patianten die meerdere ingrepen hebben ondergaan, eenduidig in te kunnen delen.

Bil

het

definibren van homogene operatie- en diagnosegroepen

zijn Nederlandse specialisten betrokken geweest. Aan de hand van hun

medisch inzicht is aangegeven welke operatieve ingrepen en diagnoses
wel en welke niet in 66n groep ingedeeld kunnen worden. Ook hebben zij

veel waardevolle suggesties gedaan m.b.t. het afzonderlijk defini5ren
van kleine groepjes patianten wier behandeling erg afwijkt van de ove-

rige patiPnten uit de groep en m.b.t. verdergaande opsplitsingsmogelijkheden van de operatie- en diagnosegroepen.

- statistische methode
M.b.v.

de

'sosiol'-computerprogrammatuur

die

ter

beschikking

staat van het Rekencentrum van de Katholieke Hogeschool Tilburg, kun-

nen contrastgroepen-analyses uitgevoerd worden voor het

gegevenshe-

stand. Aan de hand van de regultaten van deze analyses kunnen de suggesties van de Nederlandse medici m.b.t. te onderscheiden operatie- en

diagnosegroepen geanalyseerd worden; tevens kunnen daaraan indicaties
voor verdergaand onderscheid ontleend worden.

- classificatie-richtlijnen
De

door Fetter e.a. (198lb) aangehouden classificatie-richtlij-

nen zijn door ons volledig overgenomen.
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Er is evenwel 66n richtlijn aan toegevoegd: de hoofddiagnose
vormt

uitgangspunt

voor

de

indeling

van

patiSnten

in MDC's.

Daarna

speelt in ons classificatiesysteem de volgorde, waarin hoofd- en nevendiagnoses staan gecodeerd, geen enkele rol meer. Hiermee beogen we de
invloed van 'sequencing errors' op de uiteindelijke DRG-indeling terug
te dringen. Zoals we in par. 4.2 gezien hebben, bleek 17% van de Ameri-

kaanse pati6nten in de verkeerde DRG - van de 383-versie - ingedeeld te

zijn; hiervan was 40% echter wel in de juiste - van de 83 - MDC ingedeeld en 56% in de juiste van 22 - met de huidige 23 MDC's vergelijkbare

- diagnosecategorieJn ingedeeld. Door in te spelen op de aanwezigheid
van 'sequencing errors' in de diagnose-gegevens kan derhalve een groot
gedeelte van de patiUnten, die in de verkeerde DRG maar wel in de juiste
MDC zijn ingedeeld, alsnog correct worden geclassificeerd; waarmee de

aanbevelingen van Corn (1981) door ons wel volledig ter harte worden
genomen.

Doordat voor een patiZnt evenwel meerdere diagnoses gecodeerd

kunnen zijn, is het mogelijk dat hij in meerdere diagnosegroepen kan
worden ingedeeld. Teneinde tot een eenduidige indeling te kunnen komen,

moet naar analogie van de hiararchie van operatiegroepen, ook een hiar-

archie van diagnosegroepen worden gespecificeerd. Door deze hiararchie
eveneens te baseren op de te verwachten gevolgen m.b.t. het beroep op de

ziekenhuisvoorzieningen vindt de indeling in diagnosegroepen plaats op
basis van de 'primary diagnosis' van de patient en niet langer op basis
van de 'principal diagnosis': een logische basis voor een classificatie-

systeem dat

'iso-resource'-groepen beoogt te definiUren. Samenvattend

betekent dit derhalve dat het negeren van de volgorde waarin hoofd- en
nevendiagnoses

zijn gecodeerd,

twee verbeteringen inhoudt:

enerzijds

wordt de invloed van 'sequencing errors' op de indeling in DRG's terug-

gedrongen; anderzijds wordt de patiint ingedeeld op basis van de 'primary diagnosis' i.p.v. de 'principal diagnosis'.
Ter volledigheid zij opgemerkt dat niet alle 'sequencing errors'

door deze nieuwe richtlijn worden ondervangen. Voor aandoeningen m.b.t.

hetzelfde orgaanstelsel - Major Diagnostic Category - lijkt het billijk

te veronderstellen dat een hi5rarchie aangegeven kan worden. Omdat dit
voor aandoeningen die betrekking hebben op verschillende orgaanstelsels
niet het geval is, blijft de hoofddiagnose uitgangspunt voor de indeling

in MDC's.

'Sequencing errors' die gevolgen hebben voor de indeling in
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MDC's - volgens Corn (1981) wordt 10,3% (83 MDCs) resp. 7,5% (22 diagno-

segroepen) van de pati5nten in de verkeerde MDC ingedeeld - kunnen derhalve niet ondervangen worden door deze nieuwe richtlijn.

4.3.2. DRG's voor pati5nten met keel-, neus- en ooraandoeningen

In deze paragraaf willen we voor 66n van de snijdende vakken de
Amerikaanse en de Nederlandse DRG-indeling bespreken. Vanwege de centrale rol in het ziekenhuis van het specialisme algemene chirurgie, zou het

voor de hand gelegen hebben de DRG's m.b.t. het ademhalings-, het hartvaat- of het spijsverteringsstelsel aan de orde te stellen. Omdat we
evenwel alleen voor het specialisme KNO beschikken over gegevens m.b.t.
poliklinische patiAnten en we de mogelijkheid willen hebben om de klini-

sche en poliklinische pati5ntengroepen te vergelijken, is in het kader

van dit proefschrift de keus gevallen op dit specialisme; voor een be-

schrijving van de DRG's m.b.t. de andere specialismen wordt verwezen
naar Nederstigt (1985).

Fetter e.a.

(198lb)

hebben de Amerikaanse DRG-definities be-

schreven. Aan de hand daarvan is het mogelijk op basis van SMR-gegevens
Nederlandse patianten volgens deze indeling te classificeren.

Een klein probleem dat zich daarbij voordoet, is dat de door de

SMR (1977) toegepaste 'classificatie van operaties' niet aansluit op de
door Fetter e.a. gebruikte ICD-9-CM code voor ingrepen. Teneinde toch de

Amerikaanse DRG-definities te kunnen toepassen, is een conversie-lijst
aangelegd van de SMR-operatie-code naar de ICD-9-CM-operatie-code. Het
feit dat geen sprake is van een 66n-66nduidige relatie tussen beide code-stelsels, heeft ons niet voor onoverkomelijke problemen gesteld omdat
de conversie-lijst slechts van belang was m.b.t. de op de ICD-9-CM gebaseerde DRG-indeling. Dit betekent dat een SMR-code met meerdere alterna-

tieve ICD-9-CM-operatie-codes converteerbaar is mits al deze

ICD-9-CM-

codes in dezelfde operatiegroep zijn ingedeeld. Daar voor de meeste operatie-codes uit ons gegevensbestand sprake is van een &60 op &60 relatie

met een ICD-9-CM-code of van bovenbeschreven situatie, konden de Amerikaanse DRG definities toch toegepast worden op onze SMR-gegevens.
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In tabel 4.1 staan de aldus gevonden resultaten voor de geopereerde pati2nten met keel-, neus- en ooraandoeningen, MDC 3. Voor elke

DRG

staan daarin de gemiddelde verpleegduur (m), de (gecorrigeerde)

standaardafwijking van de verpleegduur (s) en het aantal pati5nten in de

betreffende DRG (n) aangegeven. We hebben deze cijfers zowel weergegeven
voor patiAnten die niet langer dan 100 dagen opgenomen zijn geweest, als
voor patianten die 15 dagen of minder in het ziekenhuis hebben gelegen.

Tahel 4.1: Cemiddelde verpleegduren en standaardafwilking van Amerikaanse DRG's

1-100

m
49 de grotere hoofd- en halsoperaties
50 speekselklier-exstirpatie
51 overige speekselklieroperaties
52 herstel van gespleten lip en
verhemelte
53 mastoId en neusbijholten, 18+
54 mastold en neusbijholten, 0-17

s

1-15

n

m

s

n

26.00
8.75
10.50

3

11.00

7.15

8

10.78

8

6.43
5.50

3.05
2.59

18.80
8.72
8.19

13.71
4.22
4.50

7

3.00

124

32

11.57
8.30
7.47

3.05

127

3.60

30

6.02
6.06

3.83
1.59

551
189

5.85
6.01

3.38
1.38

545
188

10

1
7
6

55 diverse keel-, neus- en ooroperaties
56 rhinoplastiek

57 T & A, behalve tonsillectomie
en adenotomie, 18+
58 T & A, behalve tonsillectomie
en adenotomie. 0-17
59 tonsillectomie en adenotomie,
18+
60 tonsillectomie en adenotomie,
0-17
61 tympanotomie, 18+
62 tympanotomie, 0-17

63 overige keel-, neus- en ooroperaties
468 operatie, niet m.b.t. keel,
neus of oor
Totaal

-

-

2.89

2.42

9

2.89

2.42

9

6.23

1.30

152

6.23

1.30

152

2.00
2.90
1.62

1.69 1751

2.70
1.65

30
68

1.92
2.90
1.62

1.04 1744
2.70
30
1.65
68

9.50

8.68

14

6.58

3.06

12

13.45

7.79

11

8.71

4.42

7

3.79 2963

3.55

2.93 2930

3.78

BSS/INITSS = 56,35%1)

1) Voor een beschrijving van het begrip variantie-reductie en BSS/INITSS
zie Appendix 5.
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Deze grens van 15 dagen is afgeleid uit het gemiddelde (3,78) plus drie

maal de standaardafwijking (3,79). Op deze wijze worden patianten met -

voor het specialisme KNO - extreem lange verpleegduren voorlopig buiten
beschouwing gelaten, teneinde te voorkomen dat de contrastgroepen-analyses erg beInvloed worden door deze hoge waarnemingen; zie ook Appendix 5.

Uit de cijfers in deze tabel valt op te maken dat de Amerikaanse

DRG's ook voor onze Nederlandse pati8ntengegevens in staat zijn om pati&ntengroepen te onderscheiden die grote verschillen vertonen in gemid-

delde verpleegduur. Daarnaast lijkt eveneens sprake van een grote mate

van statistische homogeniteit binnen elke DRG; er is immers sprake van
lage standaardafwijkingen.

Nadere

analyse m.b.v.

contrastgroepen-analyse

brengt

evenwel

toch een aantal onvolkomenheden aan het licht:

- in de Amerikaanse DRG-definities zijn mastotd-operaties en neusbijholten-operaties in dezelfde operatlegroep ingedeeld en is slechts onder-

scheid gemaakt naar leeftijd.

Dit resulteert in DRG 53 en 54. Het

blijkt statistisch meer relevant om mastoId en neusbijholten-operaties

afzonderlijk in te delen. Vervolgens blijkt bij de mastoId-operaties
geen leeftijdseffect aanwezig, bij de neusbijholten-operaties wel; dit

effect is groter als men het onderscheid aanbrengt bij 14 jaar i.p.v.

bij 17 jaar - dit verschil kan zijn oorzaak hebben in een andere operatietechniek voor de jongere kinderen, maar ook in de medebehandeling

door een kinderarts, omdat in Nederland 14 jaar de gebruikelijke leeftijdsgrens is tussen het vakgebied van de kinderarts en dat van de an-

dere specialisten - . Dit doet vermoeden dat het door de Amerikanen
gevonden onderscheid op basis van leeftijd gedeeltelijk veroorzaakt
wordt

door

het

alleen

bij

de

neusbijholten-operaties

aangetroffen

leeftijdseffect.

Een en ander resulteert in:
m

mastoId-operaties
neusbijholten-operaties, 0-14 jaar
15+

s

n

10.56

2.51

55

2.89

1.69

9

7.18

2.33

90
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De variantie-reductie neemt door deze aanpassing met 2,53% toe.

- DRG 55 is een samenraapsel van

diverse keel-, neus-

en ooroperaties.

Al naar gelang het type operatte blijkt er een aanmerkelijk verschil

in gemiddelde verpleegduur te bestaan. Onderscheid naar vier van deze
typen operaties resulteert in:

m

s

n

10.53

3.09

131

correctie standdeviatie oorschelp

5.46

1.55

120

neusoperaties

5.05

1.37

151

keeloperaties

2.75

0.45

143

binnenooroperaties

De

variantie-reductie

neemt door deze modificatie met maar

liefst

17,31% toe!

- De tonsillectomie en adenold-operaties zijn in de Amerikaanse indeling

in twee leeftijdscategoriein onderscheiden. Daarbij werd 17 jaar als
leeftijdsgrens aangehouden. Nadere analyse van DRG 60 (0-17 jarigen),
toonde voor 15-, 16- en 17-jarigen echter een langere verpleegduur dan
voor de 0-14-jarigen. Reden om de leeftijdsgrens bij de tonsillectomie
en adenoId-operaties bij 14 jaar te leggen:

m

s

n

tonsillectomie/adenotomie
0-14

1.82

0.83

1701

15+

6.13

1.28

195

De variantie-reductie neemt hierdoor met 2,57% toe.

De onvolkomenheden die zo m.b.t. Nederlandse patiintengegevens

aan het licht gekomen zijn voor de Amerikaanse DRG-definities, hebben
niet alleen betekenis voor de statistische homogeniteit van de DRG's.
Het afzonderlijk indelen van mastold-operaties en neusbijholten-opera-

ties zal ook de medische homogeniteit van de DRG-definities ten goede
komen. Hetzelfde geldt voor het afzonderlijk indelen van de binnenooroperaties, plastische operaties ter correctie van standdeviaties van de

oorschelp,

neusoperaties en laryngoscopie6n;

zo zullen de plastische

operaties ter correctie van standdeviaties van de oorschelp immers veel-
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al niet door de KNO-arts, maar door de plastisch-chirurg worden uitgevoerd.

Aan de geconstateerde onvolkomenheden in de Amerikaanse DRG-definities zal vaak een verschil in organisatie van de Amerikaanse en Nederlandse gezondheidszorg ten grondslag liggen:

- neusbijholten-operaties zullen in de Verenigde Staten vaak poliklinisch of d.m.v. dagbehandeling plaatsvinden. De enkele klinisch-behan-

delde patiant zal vaak opgenomen zijn uit voorzorg voor of juist ten
gevolge van complicaties. Dergelijke opnamen zullen veelal iets langer

duren en daarmee wat de verpleegduur betreft, overeenkomen met mastold-operaties. De lage opnamefrequentie is reden om geen afzonderlij-

ke DRG t.b.v.

neusbijholten-operaties te onderscheiden, terwijl de

overeenkomstige verpleegduur reden is om ze bij de mastold-operaties
in te delen; i.v.m. de lage frequentie zullen ze de resultaten van de
groep mastoId-operaties immers niet erg belnvloeden;

- m.b.t. de plastische operaties ter correctie van de oorschelp en la-

ryngoscopie5n valt eenzelfde opmerking te maken; ook deze ingrepen
worden in de Verenigde Staten veelal poliklinisch of in dagbehandeling
uitgevoerd.

Het afwegingsproces tussen een hanteerbaar aantal DRG's en de
specificiteit van de patiUntengroepen speelt ons hier blijkbaar parten.

Omdat elke ingreep in een operatiegroep ondergebracht moet worden, zul-

len i.v.m. de statistische homogeniteit van de groepen de minder frequent voorkomende klinische ingrepen ingedeeld worden bij operaties met

een overeenkomstige verpleegduur. Deze benadering wreekt zich evenwel
als de relatieve frequenties, waarmee ingrepen voorkomen, verschillen.

Ook al hadden de op statistische gronden aangebrachte modificaties in de Amerikaanse DRG-definities implicaties voor de medische homo-

geniteit, het beste inzicht in de medische homogeniteit van de Amerikaanse DRG-definities valt te verkrijgen door het ontwikkelen van Neder-

landse DRG-definities. De vraag die daarbij aan de orde komt, is immers
of de DRG-definities hetzelfde geluid zouden hebben als Nederlandse spe-

cialisten geconsulteerd zouden zijn bij het opstellen van deze definities.
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In overleg met een Nederlandse KNO-arts is derhalve een aantal
operatiegroepen gedefinieerd;

voor een gedetailleerde beschrijving van

deze definities zie Nederstigt (1985). Vervolgens is voor deze operatiegroepen m.b.v. contrastgroepen-analyse nagegaan of ze op een zinvolle

manier verder opgesplitst konden worden op basis van de diagnose-gegevens, leeftijd, wijze van ontslag uit het ziekenhuis, e.d. Voor enkele

groepen bleek inderdaad sprake van opsplitsingsmogelijkheden op basis
van leeftijdsgegevens. Omdat deze mogelijkheden ook de KNO-arts zinvol
voorkwamen,

zijn

aldus

zowel voor

'tonsillectomie en adenotomie'

'neusbijholten-operaties'

en 'tympanotomie'

als voor

- ook wel 'inbrengen

van trommelvliesbuisjes' genoemd - twee leeftijdscategoriedn onderschei-

den. Omdat noch voor deze zes onderscheiden leeftijdscategoriebn, noch
voor de overige operatiegroepen vanuit statistisch of medisch standpunt

indicaties aanwezig waren voor verdere detaillering van de patifntengroepen, was daarmee het opstellen van DRG-definities voor geopereerde
patilnten met keel-, neus- en ooraandoeningen afgerond. Dit classifica-

tieproces staat in fig. 4.1 schematisch samengevat. Voor elke resulte-

rende DRG

zijn gemiddelde verpleegduur,

pati8nten aangegeven,

standaardafwijking en aantal

terwijl ook de variantie-reductie die elke op-

splitsing teweeg brengt, staat vermeld. In totaal blijkt aldus de variantie-reductie 78,61% te bedragen. Dit betekent dat voor de geanalyseerde groep van 2930 patianten informatie m.b.t. de DRG waarin een patiint is ingedeeld, de spreiding rond de overall-gemiddelde verpleegduur
van 3,55 dagen met 78,61% doet afnemen; zie ook Appendix 5.

De gegevens uit fig. 4.1 staan in tabel 4.2 nogmaals vermeld,

maar nu uitgebreid met cijfers van patiAnten die langer dan 15 dagen
opgenomen zijn geweest.

De statistische homogeniteit van de bovenbeschreven pati5ntengroepen is gebaseerd op verpleegduurcijfers. Een vraag die hiermee nog
niet is beantwoord, is of de groepen ook m.b.t. het beroep op de overige

ziekenhuisvoorzieningen homogeen zijn. Vooruitlopend op de integratie

van de medische gegevens, de factuurgegevens en de gegevens uit de financiale administratie van het ziekenhuis die in hoofdstuk 5 uitgebreid

ter sprake komt, worden in tabel 4.3 de gemiddelde verpleegduur en de
gemiddelde kosten per opname naast elkaar gezet. Daaruit blijkt dat de
variatie-coAfficiAnt - dit is het quoti5nt van standaardafwijking en ge-

Fig. 4.1: Classificatieschema voor geopereerde pationten met keel-, neus- en ooraandoeningen

keel-, neus- en
ooraandoeningen
I

m = 3.78
s = 3.79
n = 2963

<verpleegduur

-- --

1 16 dagen
n = 33

-<- 15 dagen

m - 3.55
s = 2.93
n = 2930

Coperatie

uitbijters

red., 65,00%
1

1

academische
operaties

1

stapedectomie

plastiek
tympano-

plastische
operatie
lip en mond

mastoIdectomie

m = 9.83
s = 2.08

3.23
s =
n = 105

n=9

n - 24

T&A

1

standdeviaties oorschelp

rhinoplastiek
neusbijholten

speekselklieroperaties

1 1

1

m = 10.77

m = 7.89
s = 3.33

1

m = 9.09
s - 4.37
n = 11

1

1

m - 10.40
s = 2.60
n = 57

neusoperaties

1

m = 6.39

m = 5.39

m = 5.10

s - 1.06
n - 127

s = 1.45
n = 119

s = 1.45
n = 211

g

111

1 1

m = 8.50
s = 4.17
n - 10

m - 2.75
m - 0.45
n - 143

eeftijd

leeftijd

efti

1
m = 6.00
s - 2.77
n = 13

niet-KNO

keel

overige

j
1

typanotomie

0-14

15+

0-14

15+

2.89%

0.59%

m = 7.16
s = 2.34

m - 2.89
s = 1.69

n = 85

n=9

m = 6.13 m = 1.82
s - 1.28 s = 0.85
n = 195 n - 1710

0-14

15+

0.13%

m - 2.72
s - 2.39
n = 39

m - 1.34
6 - 1.74
n - 59
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Tabel 4.2: Gemiddelde verpleegduur en standaardafwijking van Nederlandse
DRG's
1-100

1-15

m

s

n

m

s

n

A

'acad€mische' operaties

12.55

13.06

11

7.89

3.33

9

B

plast. operatie lip en mond

16.31

13.41

16

9.09

4.37

11

C

tympanoplastiek

10.93

3.32

108

10.77

3.23

105

D

mastoIdectomie

11.44

4.82

62

10.40

2.60

57

E

stapedectomie

9.83

2.08

24

9.83

2.08

24

F

speekselklier

9.63

8.88

16

6.00

2.77

13

G

rhinoplastiek
15+

6.48

1.41

128

6.39

1.06

127

7.16

2.34

89

7.16

2.34

89

2

2.89

1.69

9

H

neusbijholten,

I

neusbijholten, 0-14

2.89

1.69

J

plast. operaties uitwendig oor

5.57

2.34

120

5.39

1.39

119

K

overige neusoperaties

5.10

1.45

211

5.10

1.45

211

L

T & A, 15+

6.13

1.28

195

6.13

1.28

195

M

T & A, 0-14

1.91

1.60 1717

1.82

0.85 1710

145

2.75

0.45

143

N

keeloperaties

3.08

3.15

0

tympanotomie, 15+

2.72

2.39

39

2.72

2.39

39

P

tympanotomie, 0-14

1.54

1.74

59

1.54

1.74

59

Q

niet-KNO operaties

12.29

7.42

14

8.50

4.17

10

3.79 2963

3.55

2.93 2930

Totaal

3.78

BSS/INITSS = 78,61%

middelde - in termen van kosten veelal lager is dan in termen van verpleegduur, zodat ook wij, in navolging van de Amerikaanse bevindingen,
kunnen concluderen dat de verpleegduur een redelijk alternatief is voor

het hanteren van kostengegevens in het kader van het opstellen van de
DRG-definities. Dat de onderscheiden groepen ook in termen van kosten

per opname homogeen zijn, zal overigens geen verbazing wekken als men
zich realiseert dat de DRG-definities met name zijn gebaseerd op medisch
inzicht. Als de groepen vanuit medisch standpunt homogeen zijn, zal daar
immers veelal voor alle patifnten een min of meer gelijk behandelpatroon

uit voortvloeien, zowel in termen van verpleegdagen als in termen van
operatie en verrichtingen.
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Tabel 4.3: Gemiddelde kosten en verpleegduur van Nederlandse DRG's

kosten

skosten verpl. sverpl.

n

2570

f 842

7.89

3.33

9

plast. operatie lip en mond

2653

943

9.09

4.37

11

tympanoplastiek

3319

824

10.77

3.23

105

57

24

A

'academische' operaties

B
C

f

D

mastoldectomie

3260

542

10.40

2.60

E

stapedectomie

3223

410

9.83

2.08

F

speekselklier

2046

833

6.00

2.77

13

rhinoplastiek

G

H
I

J

neusbijholten, 15+
neusbijholten, 0-14

plast. operaties uitw. oor

1987

479

6.39

1.06

127

2285

651

7.16

2.34

89

863

518

2.89

1.69

9

2024

346

5.39

1.39

119

5.10

1.45

211

6.13

1.28

195

K

overige neusoperaties

1755

340

L

T & A, 15+

1672

311

M

T & A, 0-14

390

175

1.82

0.85

1710

2.75

0.45

143

2.39

39

N

keeloperaties

1100

299

0

tympanotomie, 15+

1147

701

2.72

P

tympanotomie, 0-14

845

432

1.54

1.74

59

10
2930

Q

niet KNO-operaties

Totaal

2572

1210

8.50

4.17

1039

952

3.55

2.93

Een feit dat bij de beoordeling van de statistische homogeniteit
van een DRG overigens goed in het oog gehouden moet worden, is dat de

gepresenteerde resultaten gebaseerd zijn op gegevens van drie verschillende ziekenhuizen. Dit houdt in, dat DRG's die per ziekenhuis bezien
erg homogeen zijn, maar waarbij sprake is van verschillen in gemiddelde
verpleegduur of kosten tussen de ziekenhuizen, aanleiding geven tot hoge

standaarddeviaties. Of anders geformuleerd: de door ons gepresenteerde
standaarddeviaties Keven een overschatting van de heterogeniteit; de
DRG's zijn homogener dan ze op het eerste gezicht lijken.

Tot slot zullen de consequenties van de verschillen in de Amerikaanse en de Nederlandse DRG-definitie besproken worden aan de hand van
kruistabel 4.4, waarin de indelingen van de patiinten uit ons gegevens-
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Tabel 4.4: Amerikaanse versus Nederlandse DRG's

Am/Ned

A

49

3

B

C

D

E

F

G

H I J

K

L

M

N

0

P

Q Totaal

3

50

8

8

51

8

8

52

10

10

53

1 82

44

54

16

55

1 108

56

1

127

7

2 24

13

9

32

114

1

145

120 137
74

189

57

-

58

9

9
152

152

59

1751

43 1708

60

30

61
62
63

551

30

9 59
8

68
2

4

468

Totaal 11 16 108 62 24 16 128 89

14

11

11

9 120 211 195 1717 145 39 59 14

2963

bestand volgens beide DRG-stelsels tegen elkaar worden afgezet. De be-

langrijkste verschillen die daarin naar voren komen, worden hieronder
besproken:

- De twee

kleine

Amerikaanse DRG' s 'de grotere hoo fd- en halsoperaties'

en ' overige keel-, neus- en ooroperaties' (49 resp. 63) zijn grotendeels samengevoegd tot de Nederlandse DRG 'academische operaties' (A).

Het betreft hier steeds ingrepen die in algemene ziekenhuizen, ook de
regionale topziekenhuizen, niet of nauwelijks uitgevoerd worden, maar

veelal geconcentreerd zijn in de academische ziekenhuizen. Het lijkt
derhalve voor de algemene ziekenhuizen weinig zinvol aan dergelijke,
nauwelijks voorkomende, operaties twee afzonderlijke DRG's te wijden.

Voor de academische ziekenhuizen daarentegen is een opsplitsing van
deze DRG wel

zinvol teneinde medisch

homogene patidntengroepen te ver-

krijgen.

'plastisch herstel van gespleten lip en verhemelte' (52) zijn door ons ook andere plastische operaties van lippen

- Aan de Amerikaanse

DRG
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en mond toegevoegd. Op deze wijze is 66n geheel verkregen, hetgeen
zich onder meer uit in het feit dat deze groep pati nten behandeld
wordt door de plastisch chirurg.

- De Amerikaanse DRG's 'speekselklier exstirpatie' en 'overige speeksel
klieroperaties' (50 resp. 51) zijn door ons samengevoegd tot 66n DRG
'speekselklieroperaties'

(F). Twee erg kleine DRG's onderscheiden die

in verpleegduur nauwelijks verschillen, lijkt weinig zinvol, terwijl
vanuit medisch gezichtspunt tegen deze samenvoeging geen onoverkomelijke bezwaren bestaan.

raties' (53 en
- De Amerikaanse DRG' s m.b.t. 'mastold en neusbijholtenope
DRG' s
54) zi jn uiteengerafeld in een DRG 'mastoIdectomie' (D) en twee
kinm.b.t. 'neusbijholtenoperaties', 66n voor volwassenen en 66n voor
op medische
deren (H resp. I). De reden voor deze uitsplitsing berust
duigronden: neushilholten-operaties en mastold-operaties verschillen

delijk in geopereerd orgaan. Bovendien wordt deze tweedeling ook statistisch ondersteund: mastold-operaties leiden tot een langere opname
dan neusbijholten-operaties.
De

Amerikaanse uiteenrafeling van de operatiegroep in twee leef-

tijdscategoriein is door ons slechts doorgevoerd bij de neusbijholtenis geoperaties, zij het dat de grens niet bij 17, maar bil 14 jaar
sleeftijd
nse
legd. Voor de mastold-operaties hebben wij het Amerikaa
er
omdat
effect niet kunnen terugvinden in het cijfermateriaal en

evenmin een medische grond is voor zo'n opsplitsing in twee of meer
leeftijdscategoriein, hebben wij dit onderscheid achterwege gelaten.
Het Amerikaanse leeftijdseffect bij de 'mastoId en neusbijholten-operaties' lijkt derhalve niet door beide operatiegroepen, maar slechts
door d&n van beide veroorzaakt te worden.

'diverse keel-, neus- en ooroperaties' (55) is door
ons gesplitst in een vijftal DRG's. Het gaat daarbij om groepen die
elk een ander orgaan betreffen: de keel (N), de neus (K), de oorschelp

- De Amerikaanse

DRG

(J), het trommelvlies (C) en

de

gehoorbeentjes (E). Dat de keel- en

neusoperaties afzonderlijke, medisch homogene groepen vormen, zal duidelijk zijn. Vanuit statistisch gezichtspunt wordt dit duidelijk on-

dersteund door de lage standdeviaties van de verpleegduur. M.b.t. de
drie 'oor'-DRG's is enige toelichting op zijn plaats:

de

'correctie van

standdeviaties van de oorschelp'

is

onder-

scheiden omdat deze ingreep het uitwendige oor betreft, i.t.t. de twee
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andere 'oor'-DRG's. Daarnaast betreft het een DRG die veelal niet door
de KNO-arts behandeld wordt, maar door de plastisch chirurg;

de DRG's 'tympanoplastiek' en 'stapedectomie' zijn niet als 66n
groep beschouwd, omdat tympanoplastieken naast reconstructief vaak ook
sanerend van aard zijn, terwijl stapedectomiein slechts reconstructief

van aard zijn - N.B.

:

mastoidectomie8n zijn sanerend van aard -. Van-

uit medisch gezichtspunt bestaat er dus verschil, vanuit statistisch
oogpunt wordt dit nauwelijks ondersteund. Als evenwel toch sprake zou

moeten zijn van samenvoegen van enkele van deze DRG's - medische bezwaren hiertegen zijn niet onoverkomelijk - lijkt een samenvoeging van

mastoIdectomiein en tympanoplastieken echter beter op zijn plaats dan
de samenvoeging van tympanoplastieken en stapedectomiean, zoals in de

Amerikaanse

DRG

'diverse keel-, neus- en ooroperaties' het geval is;

de cijfers in tabel 4.2 bevestigen deze visie.

Naast bovengenoemde vijfdeling van de Amerikaanse DRG 'diverse

keel-, neus- en ooroperaties' zi jn nog enkele kleine verschillen aanwezig, zoals enkele operaties die door ons bij de 'mastoIdectomie8n'
zijn ingedeeld en in de Amerikaanse indeling bij de 'diverse keel-,
neus- en ooroperaties' .

- rhinoplastiek

Het verschil tussen de Amerikaanse (56) en Nederlandse (G) DRG
'rhinoplastiek' is tweeirlei:

in de Amerikaanse DRG zijn ook de uitwendige rhinoplastieken
opgenomen, die bij ons bij de overige neusoperaties (K) zijn ingedeeld.

'submuceuze septum correctie met mobilisatie en repositie van
kraakbeen met mediale osteotomie' is door ons niet bij de rhinoplas-

tieken ingedeeld, maar eveneens bij de overige neusoperaties omdat
deze operatie veel overeenkomt met 'submuceuze resectie van het neustussenschot', die ook aldaar is ingedeeld.

- tonsillectomie en adenotomie
In deze operatiegroep zijn twee verschillen aanwezig tussen bei-

de classificatieschema's.

In de eerste plaats hebben de Amerikanen

onderscheid gemaakt in patiBnten met alleen tonsillectomie of adenoto-

mie (59 en 60) en patiinten met een andere tonsillen- of adenoId-operatie, of met een andere ingreep naast de tonsillectomie of adenotomie

(57 en 58). Wij hebben dit onderscheid achterwege gelaten omdat in de

156

tweede groep slechts zeer weinig patidnten ingedeeld zullen worden.
Vanwege de hiararchie in de operatiegroepen zullen immers veel pati5nten met twee ingrepen reedA in andere operatiegroepen zijn ingedeeld

en resteren slechts pati#nten met tympanotomie (8 van de 9 patianten
in DRG 58), of niet-KNO-ingrepen. Veel van die patianten liggen even
lang in het ziekenhuis als de pati5nten met alleen tonsillectomie of
adenotomie. De 9 patidnten in DRG 58 hebben namelijk verpleegduren van
een
1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 en 9 dagen. Ten tweede hebben de Amerikanen

onderscheid naar leeftijd gemaakt, waarbij de grens bij 17 jaar is
getrokken. Wij hebben de grens bij 14 jaar getrokken om meerdere redenen: de KNO-arts verwachtte een leeftildsonderscheid tegen te komen

lager dan 17 jaar (namelijk reeds bij 10-11 jaar), de statistische
analyse gaf een optimale tweedeling aan bij 14 jaar en het gebruike-

lijke onderscheid tussen volwassenen en kinderen ligt in de meeste
medische statistieken, zoals van de SMR, bij een leeftijd van 14 jaar.
Drie indicaties derhalve voor een tweedeling bij een leeftijdsgrens
lager dan 17 jaar.

Deze groep patianten wordt

sedert 1980,

het

jaar waarop deze

gegevens betrekking hebben, overigens meer en meer in dagbehandeling
behandeld en zal daardoor in de toekomst een minder dominerende rol
gaan innemen tussen de klinische DRG's. Teneinde de steeds belangrij-

ker wordende groep 'dagbehandelingen' niet uit het oog te verliezen,
verdient het derhalve aanbeveling deze gegevens ook in de SMR-bestanden op te nemen.

- tympanotomie

Deze operatiegroep is in beide classificatieschema's (61 en 62
resp. 0 en P) hetzelfde gedefinieerd. Het verschil wordt veroorzaakt

door de leeftijdsgrens: 17 jaar is bij ons vervangen door 14 jaar.
Daarvoor zijn dezelfde redenen aan te voeren als bij tonsillectomie en

adenotomie, zij het dat de statistische indicatie minder sterk was.
Een bijkomend argument is nu evenwel dat we binnen een MDC dezelfde
leeftijdsgrenzen willen aanhouden.

Ook hier betreft het weer een operatiegroep die steeds minder
klinisch behandeld wordt.

- overige keel-, neus- en ooroperaties
In de Nederlandse indeling is een dergelijke groep niet onder-

scheiden omdat het hier operaties betreft die door ons bij de 'acade-

157

mische operaties'

zijn ingedeeld vanwege hun sporadisch voorkomen in

algemene ziekenhuizen, bij 'plastische operaties van lip en verhemelte' of bij de 'niet keel-, neus- en ooroperaties'.

4.3.3. DRG-definities voor patiJnten met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

De Nederlandse DRG-indeling m.b.t. de geopereerde patiUnten met

keel-, neus- en ooraandoeningen resulteerde in statistisch en medisch
zeer homogene groepen.

Dat het classificatieproces niet voor elk orgaanstelsel even
succesvol verloopt, zullen we hieronder zien als we de indeling in DRG
van de niet-geopereerde pati'5nten met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, MDC 6, bestuderen.

In tabel 4.5 wordt aangegeven hoe de pati6nten uit ons gegevens-

bestand geclassificeerd worden volgens de Amerikaanse DRC-definities van
Fetter e.a. (198lb). In vergelijking tot de cijfers m.b.t. de geopereer-

de pati5nten met keel-, neus- en ooraandoeningen kunnen we constateren
dat de verschillen tussen de DRG's minder groot zijn en dat de statistische homogeniteit van de onderscheiden groepen minder goed is.
Desondanks

kunnen

m.b.v.

contrastgroepen-analyses

nauwelijks

indicaties gevonden worden voor verdere uiteenrafeling van de Amerikaan-

se DRG's. De enige uitzondering daarop vormt de groep patianten met de
diagnose 'fissura ani'. Patiinten met deze diagnose worden in de Amerikaanse indeling in DRG 188, 89 of 190 geclassificeerd. Ze hebben de ingreep 'operatie van een fissura ani' ondergaan. Omdat volgens de Ameri-

kaanse indeling deze ingreep normaliter niet in de OK geschiedt, zijn
deze patiinten bij de niet-geopereerde patidnten ingedeeld. Binnen deze
groep vormen ze evenwel een duidelijke afzonderlijke eenheid, zowel van-

uit statistisch als vanuit medisch standpunt. Tot uiting brengen in de
indeling leidt tot:
m

fissura
overige
overige
overige

ani

aandoeningen, 18+, age70cc (1)
aandoeningen, 18+, age70cc (0)
aandoeningen, 0-17

4.73
13.79
9.53
9.17

s

2.38
9.21
6.86
7.48

Door deze aanpassing neemt de variantie-reductie met 0.47% toe.

n

44
43
77
40

158

Tabel 4.5: Gemiddelde verpleegduur en standaardafwijking van Amerikaanse
DRG's
1-50

1-100
m

n

s

m

s

n

172 maligne aandoeningen, age70cc(1)

18.25 17.40

67 14.83 10.72

63

173 maligne aandoeningen, age70cc(0)

15.75 13.86

16 15.75 13.86

16

174 hemorrhagie, age70cc(1)

19.33 12.47

55 18.67 11.58

54

175 hemorrhagie, age70cc(0)

13.71 10.57

45 13.71 10.57

45

176 gecompliceerde 'peptic ulcer'

26.81 16.04

21 24.90 13.80

20

177 peptic ulcer, age70cc(1)

22.95 13.04

22 22.95 13.04

22

178 peptic ulcer, age70cc(0)

25.00 14.77

44 23.70 12.12

43

179 darmontsteking

19.20 13.94

55 17.60 11.41

53

180 darmobstructie, age70cc(1)

20 11.90

7.94

20

10.86

8.15

7
232

11.90

7.94

181 darmobstructie, age70cc(0)

10.86

8.15

182 oesophagitis e.d., 18+ age70cc(1)
183 oesophagitis e.d., 18+ age70cc(0)

17.90 11.05

238 16.90

9.22

9.64

372 13.96

9.14

370

184 oesophagitis e.d., 0-17

14.20

7

12.22 11.25

261

11.38

8.06

258

9.11 14.12

37

6.11

6.35

35

5.57

3.80

23

5.57

3.80

23

3.85

3.73

105

3.85

3.73

105

47 13.46

9.01

46

185 tand- en mondaandoeningen, 18+,
(excl. extracties)

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

187 tand- en mondaandoeningen,
(extracties)

188 overige aandoeningen, 18+,
age70cc(1)
189 ov. aandoeningen, 18+ age70cc(0)

190 overige aandoeningen, 0-17

Totaal

15.00 13.83
8.37

8.90

8.43

117

7.84

6.20

116

7.40

42

8.90

7.40

42

14.02 11.98 1594 13.22 10.02 1570
BSS/INITSS = 21,08%

In overleg met een internist is nagegaan hoe DRG-definities die

op de Nederlandse situatie zijn toegespitst, eruit dienen te zien. Deze

analyse bracht, buiten het afzonderlijk onderscheiden van de diagnose-

groep ' fisgura ani', Keen afwilkende inzichten aan het

liGht.

De

Amp--
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rikaanse diagnose-groepen blijken ook bruikbaar voor de Nederlandse si-

tuatie.

De enige verschillen tussen de Nederlandse en de Amerikaanse

DRG-definities zijn gelegen in het al dan niet naast elkaar toepassen
van hoofd- en nevendiagnoses en het onderscheid in leeftijdscategoriebn
waar de leeftijdsgrens bij 17 resp. 14 jaar wordt gelegd; zie ook Nederstigt (1985).

De resultaten m.b.t. Nederlandse DRG-definities zijn aangegeven

in tabel 4.6. Het zal geen verbazing wekken dat de variantie-reductie
van deze Nederlandse indeling in dezelfde orde van grootte ligt als in
de Amerikaanse indeling. Resulteerde de gemodificeerde Amerikaanse inde-

ling in een verklaringskracht van 21.08 + 0.47 = 21.55%, de Nederlandse
indeling verklaart 21.20% van de kwadratensom.

In tabel 4.7 staan voor de Nederlandse DRG's ook de gemiddelde

kosten per opname en de standaardafwijking aangegeven. Daaruit blijkt
dat de DRG-definities niet alleen aanleiding geven tot patiantengroepen
met uiteenlopende gemiddelde verpleegduren, maar ook met uiteenlopende

gemiddelde kosten per opname. Uit de variatie-cooffici5nt - dit is de
ratio van standaardafwijking en gemiddelde - van de kosten per opname en

de verpleegduur, kunnen we zelfs opmaken dat de homogeniteit van een DRG
in termen van de kosten per opname veelal groter is dan in termen van
verpleegdagen.

Tot slot worden in kruistabel 4.8 de indelingen van de patidnten
uit ons gegevensbestand volgens de Amerikaanse DRG-indeling en volgens

de Nederlandse DRG-indeling met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt hoe
een aantal patiinten in een andere diagnose-groep is ingedeeld i.v.m.
onze indeling op basis van 'primary diagnosis' i.p.v. 'principal diagnosis' en hoe de wijziging van de leeftijdsgrens uitwerkt.

Er zij hier nogmaals op gewezen, dat het betrekken van nevendiagnoses bij de DRG-indeling tot gevolg heeft dat eventuele 'sequencing
errors' in het Nederlandse classificatiesysteem niet van invloed zijn voor zover de indeling in de MDC althans correct is -, terwijl ze in het

Amerikaanse DRG-stelsel de indeling kunnen doen wijzigen. Voor zover de
door ons als 'primary diagnosis' beschouwde diagnose ten onrechte niet

als 'principal' is gecodeerd, valt uit tabel 4.8 op te maken voor hor
veel

paliGnten

deze 'sequencing error'

tot een verkeerde DRG-indeling
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Tabel 4.6: Gemiddelde verpleegduur en standaardafwijking van Nederlandse
DRG's
1-50

1-100
m

A maligne aandoeningen, age70cc(1)

s

17.86 17.00

n

m

73

s

14.71 10.59

n

69

B maligne aandoeningen, age70cc(0)

15.75 13.86

16

15.75 13.86

16

C gecompliceerde 'peptic ulcer'

25.55 16.23

29

23.07 13.73

27

D hemorrhagie, age70cc(1)

19.15 11.47

71

18.64 10.70

70

E hemorrhagie, age70cc(0)

13.54 10.52

46

13.54 10.52

46

F 'peptic ulcer', age70cc(1)

22.65 12.83

23

22.65 12.83

23

G 'peptic ulcer', age70cc(0)

24.12 14.47

48

22.91 11.93

47

H darmontsteking

19.37 13.68

59

17.89 11.32

57

I darmobstructie, age70cc(1)

11.14

7.68

21

11.14

7.68

21

J darmobstructie, age70cc(0)

10.86

8.15

7

10.86

8.15

7

17.41

10.77

229

16.52

9.05

224

14.09 10.00

387

13.72

9.10

384

12.42 11.47

245

11.52

8.14

242

9.02 13.43

41

6.33

6.12

39

5.00

3.68

19

5.00

3.68

19

3.85

3.73

105

3.85

3.73

105

2.40

43

4.70

2.40

43

16.07 17.31

28

13.48 10.78

27

8.61

6.01

74

8.61

6.01

74

9.97

8.24

30

9.97

8.24

30

K oesophagitis e.d.,15+,
age70cc(1)

L oesophagitis e.d., 15+,
age70cc(0)

M oesophagitis e.d., 0-14

N tand- en mondaandoeningen, 15+
(excl. extracties)

0 tand- en mondaandoeningen, 0-14
(excl. extracties)

P tand- en mondaandoeningen,
extracties

Q fissura ani

4.70

R overige aandoeningen, 15+,
age70cc(1)

S overige aandoeningen, 15+,
age70cc(0)

T overige aandoeningen, 0-14
Totaal

14.02 11.98 1594

13.22 10.02 1570

BSS/INITSS = 21.20%
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Tabel 4.7: Gemiddelde kosten en verpleegduur van Nederlandse DRG's

kosten

10.59

2883

15.75

13.86

16

2930

23.07

13.73

27

2697

18.64

10.70

70

2318

13.54

10.52

46

2688

22.65

12.83

23

2294

22.91

11.93

47

3956

2405

17.89

11.32

57

3448

B maligne aandoeningen, age70cc(0)

3545
5078

D hemorrhagie, age70cc(1)

4413

E hemorrhagie, age70cc(0)

3121

F 'peptic ulcer', age70cc(1)

5131

G 'peptic ulcer', age70cc(0)

5047

H darmontsteking

'

peptic ulcer'

n

14.71

A maligne aandoeningen, age70cc(1)

C gecompliceerde

skosten verpl. sverpl.
2542

69

I darmobstructie, age70cc(1)

2541

1603

11.14

7.68

21

J darmobstructie, age70cc(0)

2546

1832

10.86

8.15

7

K oesophagitis e.d.,15+, age70cc(1)

3825

2114

16.52

9.05

224

L oesophagitis e.d.,15+, age70cc(0)

3176

2040

13.72

9.10

384

M oesophagitis e.d., 0-14

2469

1677

11.52

8.14

242

1585

1349

6.33

6.12

39

1216

772

5.00

3.68

19

1140

775

3.85

3.73

105

1174

485

4.70

2.40

43

3060

2240

13.48

10.78

27

1987

1199

8.61

6.01

74

T overige aandoeningen, 0-14

2175

1780

9.97

8.24

30

Totaal

3031

2225

13.22

10.02

1570

N tand- en mondaandoeningen, 15+
(excl. extracties)

0 tand- en mondaandoeningen, 0-14
(excl. extracties)

P tand- en mondaandoeningen,
extracties

Q fissura ani
R overige aandoeningen, 15+,
age70cc(1)

S overige aandoeningen, 15+,
age70cc(0)

Tabel 4.8: Amerikaanse versus Nederlandse DRG's

Ned/Am
A

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
68

B

4

2

74

16

16

C

1

D

54

E

12

5
1

2

14

45

29
1

1

71

1

F

46

22

G

1

44

H

23

4
55

I

2

15

3

3

48
1

1

1

59

2

21

7

K

7
214

L

2

363

M

229

13

15

9

387
4

242

N

37

0

4

19
105

105

Q

2

R

28

S

39

2

68

6

16

55

45

21

22

44

55

20

7 238 372 262

37

23 105

43

74

30

30

42

1596

28

T

68

246

41

19

p

Totaal

Totaal

47 117

c.

N
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heeft geleid. In dat geval zouden bijvoorbeeld 4 patidnten uit DRG 180
'darmobstructie, age/Occ(1)'

en 2 pati@nten uit DRG 182 'oesophagitis

e.d., 18+, age70cc(1)' ten onrechte niet in DRG 172 'maligne aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, age70cc(1)' zijn ingedeeld.

4.3.4. Algemene bevindingen

In de twee voorgaande paragrafen is beschreven hoe voor geopereerde patiinten met keel-, neus- en ooraandoeningen en niet-geopereerde

pati&nten met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel de Amerikaanse

DRG's zijn toegepast en Nederlandse DRG-definities zijn ontwikkeld. Ook
voor patiFnten met andere aandoeningen is dergelijk onderzoek uitgevoerd
en beschreven; zie Nederstigt (1985).

Hieronder zullen de algemene bevindingen van deze werkzaamheden
worden besproken:

- Ook voor Nederlandse pati5nten blijken grote verschillen tussen DRG's
aanwezig te zijn als we Amerikaanse DRG-definities hanteren en de ge-

middelde verpleegduur of de gemiddelde kosten per DRG vergelijken.
M.a.w., er is sprake van een redelijke verklaringskracht BSS/INITSS;

al ligt die over het algemeen enkele procenten lager dan in de Verenigde Staten.

- Niet alleen verschillen tussen DRG's zijn van belang, ook verschillen

binnen DRG's vragen aandacht. Als binnen een DRG sprake is van grote
verschillen tussen patifnten onderling in verpleegduur of kosten, dan

kan dat een indicatie zijn dat die DRG niet voldoende homogeen is.
Derhalve zijn wij voor de Amerikaanse DRG's m.b.v. contrastgroepenanalyse nagegaan of het mogelijk is de DRG's verder op te splitsen in
groepen die statistisch meer homogeen zijn.

In een aantal gevallen bleek inderdaad sprake te zijn van heterogeen samengestelde Amerikaanse DRG's. Dit zou ondermeer veroorzaakt

kunnen worden door verschillen in de organisatie van de gezondheidszorg tussen de Verenigde Staten en Nederland. Zo worden pationten uit
bepaaide groepen in de Verenigde Staten poliklinisch of in dagbehandeling behandeld, terwijl ze in Nederland in veel gevallen nog kort wor-

den opgenomen.

Indeling van dit type pationten in een bepaalde DRG

heeft dan in de Verenigde Staten weinig gevolgen voor het aantal patiinten dat in die DRG ingedeeld wordt, terwijl het in Nederland tot
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onevenwichtigheden leidt. Zo is in Nederland in 1980 m.b.t. bevallin-

gen een duidelijk onderscheid tussen 'short-stay' bevallingen (1 A 2

dagen opname) en kraamvrouwen die de gehele kraambed-periode worden
opgenomen, terwijl in de Verenigde Staten sprake is van &&n patiinten-

groep die 3 tot 4 dagen wordt opgenomen. Evenzo worden in de Verenigde
Staten stapedectomieAn, laryngoscopie8n en plastische operaties van de
oorschelp in &6n DRG ingedeeld; terwijl deze patiinten in Nederland

+ 10, 1 2 resp. 1 5

dagen opgenomen worden. In de Verenigde Staten

levert dit Keen problemen op, omdat de laatste twee groepen operaties
nauwelijks klinisch plaatsvinden.

Naast statistische heterogeniteit m.b.t. operatie- en diagnose-

groepen vonden we ook statistische indicaties voor een andere leeftijdsindeling. In de Amerikaanse DRG-definities werd een leeftijds-

onderscheid gemaakt tussen 0-17-jarigen en 18+'ers. Het Nederlandse
cijfermateriaal bleek echter indicaties te bevatten voor een opsplit-

sing bij 15 jaar: 0-14-jarigen en 15+'ers. Dit is niet verwonderlijk
omdat het patiZntenbestand van de Nederlandse kinderartsen zich norma-

liter niet uitstrekt tot pati8nten van 15 jaar of ouder. Verschillen
in praktijkvoering tussen kinderartsen en overige specialisten zullen
derhalve resulteren in een onderscheid bij 14 i.p.v. bij 17 jaar. Voor

zover het om geopereerde kinderen gaat, kan de oorzaak evenwel ook
gezocht worden in verschillen in operatietechniek voor jongere kinderen en de overige pati5nten.

Een en ander impliceert dat de Amerikaanse DRG's niet zonder
meer overgenomen kunnen worden. De gevonden statistische heterogeniteit van deze DRG's zal ondervangen dienen te worden door de DRG-definities op deze punten aan te passen.

- Naast statistische heterogeniteit kan ook sprake zijn van medische
heterogeniteit. M.a.w., naar het oordeel van Nederlandse specialisten

zouden in 66n DRG diagnoses of operaties gegroepeerd kunnen zijn die

niet als homogene groep beschouwd kunnen worden.

Bovenvermelde DRG

waarin ondermeer stapedectomie5n, laryngoscopie&n en plastische oorschelp-operaties gegroepeerd zijn, is daarvan een voorbeeld: de plastische operaties van de oorschelp behoren mede tot het terrein van de

plastisch chirurg; de overige tot dat van de KNO-arts. Alleen vanuit

dit standpunt bekeken,

zouden dus reeds aparte DRG's onderscheiden

dienen te worden. Maar ook de combinatie van abdominale ingrepen als
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'Meckels divertikel-operatie'

met anale ingrepen zoals

'incisie van

anaalfistel' wordt vanuit medisch standpunt weinig zinvol geacht. Ook

vanuit het standpunt van Nederlandse medici is derhalve sprake van
Amerikaanse DRG-definities die aanpassing behoeven.

De aangetroffen

medische heterogeniteit van sommige DRG's hangt natuurlijk nauw samen
met het opstellen van eigen Nederlandse DRG-definities.

- De 'Nederlandse' DRG-definities m.b.t. de geopereerde pationten resulteerden telkenmale in een (veel) grotere verklaringskracht BSS/INITSS

dan toepassing van de Amerikaanse DRG-definities en vertoonden veelal

weinig tot geen overeenkomsten met de Amerikaanse definities. M.a.w.
de Nederlandse specialisten, betrokken bij de totstandkoming van de
definities hebben andere inzichten t.a.v. homogeniteit van operatiegroepen dan hun Amerikaanse collegae.

- M.b.t. de niet-geopereerde pati5nten wijken de Nederlandse DRG-definities meestal weinig van de Amerikaanse DRG-definities af; slechts voor

de MDC' s m.b.t. keel-, neus- en ooraandoeningen, oogaandoeningen en,
in mindere mate, aandoeningen van het ademhalingsstelsel en van het
bewegingsstelsel en bindweefsel zijn meerdere diagnosegroepen onderscheiden die afwijken van de Amerikaanse definities. Wat als homogene
groep aandoeningen beschouwd kan worden, verschilt in de ogen van de

betrokken Nederlandse en Amerikaanse medici blijkbaar niet veel. De
verschillen die aangetroffen werden, zijn vaak slechts het gevolg van
het op een lijn stellen van hoofd- en nevendiagnoses en van verschillen in de verdere uiteenrafeling van een diagnosegroep op basis van
leeftijd, 'substantial complications or comorbidities' of de wijze van
ontslag.

- Doordat het Nederlandse DRG-classificatiesysteem op de 'primary
diagnosis' is gebaseerd i.p.v. de 'principal diagnosis' zijn met name de

diagnose-groepen die lager in de hi rarchie zijn opgenomen homogener
van samenstelling. Pationten bij wie belangrijke aandoeningen als nevendiagnoses zijn gecodeerd, zijn door ons immers hoger in de hidrarchie ingedeeld.

- Zowel toepassing van de Amerikaanse als van de Nederlanse DRG-definities resulteerde voor de geopereerde pati6nten tot een betere classificatie dan voor de niet geopereerde. Beter zowel wat verschillen tussen DRG's betreft als wat verschillen binnen DRG's betreft. Dit bete-

kent dat de homogeniteit van de DRG's, en daardoor de betekenis van
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DRG's, bij toepassing in het kader van ziekenhuisvergelijking of interne budgettering, m.b.t. geopereerde patidnten groter is dan m.b.t.

niet-geopereerde patianten. Dit vindt zijn oorzaak waarschijnlijk in

het feit dat bij geopereerde patiWnten de nadruk veelal ligt op de
therapie en bij niet-geopereerde pati nten op de diagnostiek. En omdat

de therapie normaliter via vastere lijnen verloopt dan het diagnostisch proces,

is daarmee de grotere homogeniteit van de operatieve

DRG's verklaard. Ditzelfde effect treffen we overigens ook binnen de
groep geopereerde pati@nten aan: de - diagnostische - pre-operatieve
verpleegduur heeft een grotere standaardafwijking dan de - therapeutische - postoperatieve verpleegduur.

Dit is tevens een mogelijke verklaring voor de eerder geconsta-

teerde verschillen resp. overeenkomsten tussen Nederlandse en Ameri-

kaanse DRG-definities voor de geopereerde resp. niet-geopereerde patiUnten: de aard der aandoeningen is in de ogen van de betrokken spe-

cialisten in Nederland en de Verenigde Staten hetzelfde, de aard van
de operaties en de daarbij behorende therapiein verloopt in Nederland

volgens andere lijnen dan in de Verenigde Staten, zodat medici het
begrip homogeniteit van operatiegroepen verschillend opvatten: de ver-

schillen in de DRG-definities hangen samen met verschillen in het behandelpatroon.

- De DRG's voor niet-geopereerde pati&nten vertonen nog een grote mate
van verschillen tussen pati6nten onderling. Aan de hand van de beschikbare pati ntengegevens is daarop reeds zoveel mogelijk ingespeeld
door het onderscheiden van leeftijdscategorieon en het onderscheid op
basis van 'substantial complications or comorbidities'. Dit zijn even-

wel surrogaat grootheden die pogen de 'severity of illness' van de
pati5nten te benaderen. Het zal immers de ernst van de aandoening zijn
die zijn invloed doet gelden m.b.t. de kosten van de behandeling.

Kreitzer e.a. (1982), Management Rounds (1982) en Horn en Sharkey (1983) geven dit expliclet aan en laten zien dat de AS-SCORE of de

PSI-index in een aantal DRG's grote verschillen in verpleegduur of
kosten weet te verklaren. Het zou derhalve een belangrijke verbetering

van de DRG-definities kunnen inhouden als deze gegevens beschikbaar
zouden zijn. Op dit moment worden ze nog niet in de SMR-gegevens vastgelegd, maar zoals we in par. 3.3.5 reeds hebben vermeld, kost bepaling van de PSI-index in aanvulling op de normale coderingswerkzaamhe-
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den slechts 2 minuten extra per medisch dossier. Zodra dit ook voor
medici zeer inzichtelijke patiUnten-kenmerk routinematig wordt verza-

meld, kan het in de Nederlandse DRG-definities worden verwerkt; op
korte termijn behoort het opnemen van de PSI-index in de definities
echter nog niet tot de mogelijkheden.

Hoopgevender in dit kader is de voortgang in de ontwikkeling van

het

'staging'-concept;

zeker voor zover het om de geautomatiseerde

classificatieprocecure gaat, die niet langer op het medisch dossier,

maar op de routinematig verzamelde gegevens is gebaseerd. Hierdoor
komt een methode beschikbaar die gehanteerd kan worden voor de opsplitsing van diagnosegroepen, op een wijze die ook de medici zal aanspreken.

Samenvattend kunnen we concluderen:

- de Amerikaanse DRG-definities zijn niet zonder meer in Nederland toe-

pasbaar omdat voor een aantal DRG's de medische en/of statistische
homogeniteit voor verbetering vatbaar is;

- door modificatie van de definities van deze DRG's zijn de statistische
en een aantal medische bezwaren tegen de Amerikaanse DRG-definities te

ondervangen. Door deze modificatie komt de verklaringskracht van de
Amerikaanse DRG-indeling op hetzelfde, hogere, niveau te liggen als
dat van de Nederlandse DRG-indeling;

- de Nederlandse DRG-definities verschillen van de Amerikaanse defini-

ties, met name wat de geopereerde pati3nten betreft. Daaruit blijkt
dat de opvattingen van Nederlandse en Amerikaanse specialisten t.a.v.
homogeniteit verschillen. Dit is een belangrijk gegeven als men DRG's

wil toepassen en tot een synthese tussen professie en management wil
komen. Dan mag men immers niet uit het oog verliezen dat de specialisten zich moeten kunnen herkennen in de gehanteerde DRG-definities;

- het nu gehanteerde onderscheid op basis van leeftijd en 'substantial

complications or comorbidities'

is slechts een surrogaat indicator

voor de ernst van de aandoening. Het verdient aanbeveling te zoeken
naar een meer directe maatstaf voor de ernst van de aandoening. Deze
zou met name gevonden kunnen worden in de PSI-index of 'staging'.
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Tot

slot een methodologische opmerking met betrekking tot de

eigen 'Nederlandse' DRG-definities.

Omdat de patibntengegevens van slechts drie algemene ziekenhui-

zen afkomstig zijn en de medische inbreng in het classificatieproces
eveneens uit deze ziekenhuizen afkomstig is, zal een relatief groot ge-

deelte van de patianten uit het gegevensbestand behandeld zijn door de
specialist die betrokken is bij het opstellen van de DRG-definities. Dit

betekent dat een hoge verklaringskracht van de onderscheiden DRG's zijn
oorzaak zou kunnen vinden in het feit dat in de DRG-definities zowel de

medische opvattingen als het medisch handelen van de betrokken specialist tot uitdrukking komen.

Verschillen

in medisch handelen van de bij de DRG-definities

betrokken specialist en andere specialisten komen tot uitdrukking in
verschillen tussen de verrichtingenprofielen van die DRG's. Voor de DRG-

definities hoeven deze verschillen evenwel geen gevolgen te hebben als
het type patianten dat door elke DRG beschreven wordt door alle specialisten als homogene groep beschouwd wordt. De behandeling van zo'n groep

kan echter uiteenlopen, bijvoorbeeld door verschillen in ervaring, beschikbare faciliteiten, opleiding voor arts-assistenten, wetenschappelijk onderzoek e.d.

Bij nadere analyse van de DRG's bleek inderdaad in een aantal
gevallen sprake te zijn van verschillen in de verrichtingenprofielen
tussen de ziekenhuizen. Binnen ieder ziekenhuis was echter steeds sprake

van eenzelfde homogeniteit;

m.a.w.,

de verrichtingenprofielen van de

specialist betrokken bij de DRG-definities verschilden in een aantal
gevallen van de verrichtingenprofielen in de andere ziekenhuizen, maar

ook daar was sprake van homogene profielen. Vooralsnog kunnen we dus
concluderen dat de relatie tussen medische inbreng en patidntengegevens
geen belangrijke consequenties voor de 'Nederlandse' DRG-definities zal

hebben.

De

noodzaak blijft evenwel bestaan de ' Nederlandse' en Ameri-

kaanse DRG-definities voor een breder forum te toetsen op hun medische
homogeniteit.
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4.4. Homogene poliklinische pati8ntengroepen

4.4.1. Nederlandse APG-definities

In de Amerikaanse definities van de Ambulatory Patient Groups is

het polikliniek-bezoek eenheid van onderzoek: elk polikliniek-bezoek van
dezelfde patiAnt wordt afzonderlijk geclassificeerd in 66n van de APG's.

Ons gegevensbestand bevat echter geen informatie over het aantal

polikliniek-bezoeken; evenmin weten we welke kosten t.b.v. elk polikli-

niek-bezoek zijn gemaakt. Onze gegevens hebben betrekking op een patiAnt, niet op een polikliniek-bezoek. Derhalve zijn wij slechts in
staat poliklinische patianten te groeperen en niet de polikliniek-bezoe-

ken. Op zich vormt dat geen bezwaar, integendeel. PatiAnten ziln geInteresseerd in de behandeling van hun aandoening. Het aantal polikliniekbezoeken dat in het kader van die behandeling nodig is, speelt daarbij
voor hen geen rol, net zo min als het aantal r8ntgenfoto's of het aantal

laboratoriumbepalingen.

Het

samenstel

van bezoeken

en verrichtingen

vormt de behandeling; niet alleen voor de patidnt, ook voor de specia-

list het centrale thema. Daarop zal een classificatieschema dat voor
zowel medicus als econoom inzichtelijk is, derhalve moeten aansluiten.
Niettemin mag een klein bezwaar vanuit economische invalshoek tegen het

groeperen van patiUnten in plaats van bezoeken niet onvermeld blijven:
poliklinische behandelingen kunnen zich over een lange periode uitstrek-

ken. In het kader van budgetteringsprocessen spelen dus niet alleen 'be-

eindigde behandelingen' een rol, maar ook 'lopende behandelingen'; een
complicerende factor derhalve, maar niet onoverkomelijk.

De definities van de diagnose-groepen en de door de beperkingen
van het gegevensbestand noodzakelijk geworden hidrarchie zijn in gamert-

werking met een KNO-arts tot stand gekomen. De door deze specialist gesuggereerde indelingen werden daarbij getoetst aan het gegevensbestand,

waarbij de factuurbedragen als homogeniteitsmaatstaf zijn gehanteerd ten tijde van het definidren van de APG's waren nog niet van alle ver-

richtingen de kostprijzen bekend,

zodat de kosten van de behandeling

niet als maatstaf gehanteerd konden worden -. De hieruit voortvloeiende
resultaten werden besproken met de specialist, waarna, voor zover nodig,

de definitie van de diagnose-groepen of de hi6rarchie op een of meer
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plaatsen herzien werd. Dit interactieve proces resulteerde in een classificatieschema voor poliklinische patiAnten met keel-, neus- en ooraan-

doeningen dat in fig. 4.2 schematisch staat weergegeven. De definities

van de daarin onderscheiden diagnose- en operatie-groepen zijn uitgebreid beschreven door Voss (1984) en Nederstigt (1985).

De

totstandkoming van deze groepsdefinities

en de hi8rarchie

behoeft enige toelichting:

- doordat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen hoofd- en nevendiagnoses is in het kader van de APG-definities behoefte aan een higr-

archie. Vanuit medisch oogpunt is dat geen eenvoudige opdracht. Derhalve is dit probleem stapsgewijs benaderd: eerst werden (a) tumoren,

( b)

oor-, neus-, keel- en oesophagus-aandoeningen en (c) symptomen en

overige aandoeningen onderscheiden. Vervolgens werden de groepen (b)

en (c) intern geordend. Daarbij mag men het hoog in de hi5rarchie
voorkomen van de 'trommelvliesbuisjes' niet opvatten als zou het de
zwaarste ooraandoening zijn; het wordt veroorzaakt doordat alle pati nten waarbij trommelvliesbuisjes zijn ingebracht als din groep worden beschouwd, ongeacht de ooraandoening die ermee gepaard gaat;

- larynx-aandoeningen zijn verder uiteengerafeld omdat de groep vanuit

kostenoogpunt geen homogene groep vormde. Het blijkt mogelijk een
driedeling aan te brengen, die vanuit medisch gezichtspunt bevestigd
wordt, zodanig dat de mate waarin patianten uit elk van deze drie sub-

groepen beslag leggen op de logopedie-voorzieningen van het ziekenhuis
in dezelfde orde van grootte liggen;

- de groep 'overige aandoeningen' is in 4 APG's onderverdeeld. 'Keuringen' en ' geen keel-, neus- en ooraandoeningen' vormen daarin twee onaanvechtbare groepen; van 'ooroperaties' en 'neusoperaties' kan dat om

twee redenen niet gezegd worden. Ten eerste betreft het operatieve
ingrepen die klinisch geschieden,
poliklinisch

bestand

thuishoren.

zodat deze patidnten niet in een
Ten tweede

is

bij

deze

pati&nten

blijkbaar geen diagnose gecodeerd, daar ze in dat geval in een van de
andere APG's zouden zijn ingedeeld. In beide gevallen betreft het onvolkomenheden in het gegevensbestand; in het eerste geval omdat in het
factuurbestand over oktober 1979 - januari 1981 geen klinische factuur

van deze patianten voorkomt; in het tweede geval omdat ofwel in het
oorspronkelijke

staat gecodeerd,

diagnosebestand

voor

deze

patiAnten

geen

diagnose

ofwel omdat wij fouten hebben gemaakt bil het omzet-

Fig. 4.2: APG-classificatieschema
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ten van het diagnosebestand naar het patiZntenbestand door twee codes
van dezelfde patiant, wier begindata meer dan 66n jaar uit elkaar liggen, aan twee verschillende 'patianten' toe te wijzen. Deze twee APG's

horen derhalve niet thuis in een definitieve versie van het APG-systeem.

Een

vij ftal

diagnose-

en

operatie-groepen

is verder

opgesplitst,

teneinde homogene groepen te verkrijgen. Daarbij zijn drie kennerken van
belang geweest:

- leeftijd
De

groepen

'trommelvliesbuisjes',

'oorpijn' zijn onderscheiden in

'neusbijholten-ontstekingen'

en

twee leeftijdsgroepen. Vanuit kosten-

oogpunt bleek er verschil te bestaan tussen deze leeftijdsgroepen,
hetgeen vanuit medisch oogpunt bevestigd werd. Ook voor andere diagno-

se-groepen gaf de leeftijdsindeling kostenverschillen aan,

bijvoor-

beeld 0-64 jaar en 65+ bij 'hardhorendheid'. Vanuit medisch oogpunt
kon daarvoor echter Keen reden aangegeven worden, zodat we dit onder-

scheid niet hebben doorgevoerd. Wellicht wordt dit verschil veroorzaakt door het relatief grote aantal 65+' ers dat ook bij andere specialisten onder behandeling is en wier verrichtingen, waarvan de aanvrager onbekend is, alle aan de KNO-arts zijn toegeschreven in plaats

van ook aan deze andere specialisten. Het betreft dus wederom problemen die veroorzaakt worden door het gegevensbestand.

- aanwezigheid van meerdere diagnoses

Bij patiAnten met tumoren bleek dat diegenen waarbij ook nog andere

diagnoses gesteld waren, meer kosten opriepen. Dit zou zijn oorzaak
kunnen vinden in het feit dat deze patiZnten in eerste instantie met
andere klachten bij de KNO-arts gekomen zijn en dat pas na verloop van
tijd

en

diagnostisch

onderzoek

de

tumor-diagnose

is

gesteld.

Of

omgekeerd, dat de tumor ook andere klachten met zich meebrengt die
behandeling vergen. De aan- of afwezigheid van meerdere diagnoses kan

derhalve worden opgevat als een indicatie voor de mate van ziek zijn

en als indicatie voor de mate waarin beslag gelegd zal worden op de
ziekenhuisvoorzieningen.

- tijdstip eerste bezoek

Voor de diagnose-groep

'allergiepn'

is het van belang te weten
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of het een nieuwe pati5nt of een reeds bekende patiant betreft. Bij de

eerste is niet alleen de behandeling, maar ook de diagnose-stelling
van belang. Juist deze diagnose-stelling echter is een bijzondere aan-

gelegenheid waarvoor veelal een groot aantal laboratoriumonderzoeken
aangevraagd wordt. Nu is het onderscheid 'nieuwe'/'bekende' patiUnt in

ons bestand niet mogelijk, zodat we hebben gepoogd dit onderscheid te

benaderen met het onderscheid 'tijdstip eerste bezoek v66r/na 1-101979'.

Ook

voor

andere

diagnose-groepen

hebben

we

kostenverschillen

gevonden voor pati nten wier eerste bezoek v66r, resp. na 1-10-1979
ligt. Omdat daarvoor vanuit medisch gezichtspunt geen verklaring gege-

ven kon worden, hebben we dit onderscheid daar niet doorgevoerd. Wellicht is de oorzaak van de verschillen gelegen in het feit dat de be-

handelperiode van de ene groep meer tussen oktober 1979 en januari
1981 valt dan van de andere groep.

Voor alle 30 APG's is nagegaan in hoeverre het mogelijk is tot een
zinvolle verdere opsplitsing te komen. Vanuit medische invalshoek waren
geen redenen voor verdere opsplitsing meer aanwezig. Vanuit statistische

invalshoek waren voor de meeste APG's evenmin indicaties aanwezig voor
verdere

opsplitsing

op

basis

van

leeftijd,

tildstip

eerste

bezoek,

diagnose of operatie en aanwezigheid van nevendiagnoses. Voor zover er
wel

statistische

indicaties

voor

verdere

opsplitsing

van

een

APG

aanwezig waren, werden ze vanuit medisch gezichtspunt verworpen omdat ze
niet te verklaren waren. Daar wij ons, min of meer noodgedwongen, hebben
gebaseerd op diagnose- en operatie-gegevens en homogene pati5ntengroepen
hebben gedefinieerd, in tegenstelling tot de Amerikaanse indeling die

homogene groepen polikliniek-bezoeken definieert aan de hand van veelal

niet-medische gegevens,

resulteert onze indeling niet alleen in 'iso-

resource'-groepen, maar ook in 'iso-disease'-groepen. Onze APG's zijn
derhalve wel in staat om de poliklinische case-mix te beschrijven; zie
ook

par.

3.5

en

de

daar

besproken kritiek van Knapp

(1983)

op de

Amerikaanse APG-definities.

In tabel 4.9 wordt het aantal patiPnten aangegeven dat in elke APG
is

ingedeeld

(nt),

het

aantal

patianten in

iedere

APG waaraan een

declaratie is verstuurd (nd), alsmede gemiddelde en standaardafwijking
van de kosten (mk, sk) en de declaratie (md, ed) per patiant waaraan een
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declaratie is verzonden; patiinten wier kosten of declaraties hoger zijn
dan f 1000,- zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. Het verschil nt-nd
geeft aan hoeveel patiUnten geen factuur hebben ontvangen over de periode 1-10-1979 t/m 31-1-1981. Daaruit blijkt dat APG 6, chronische ooront-

steking,

9, gehoorgang-aandoeningen, 17, keelaandoeningen, 22, hardho-

rendheid, 25, neusaandoeningen en 30, geen KNO-aandoening, in verhouding

meer patianten bevatten, wier behandeling geen kosten voor het zieken-

huis met zich meebrengt,

dan de overige APG's. Uit de cijfers valt

voorts op te maken dat de declaraties de kosten niet dekken; dit wordt
veroorzaakt

door

het

feit

dat

de

tarieven voor

nevenverrichtingen

slechts de directe kosten beogen te dekken, terwijl de indirecte kosten

in de - klinische - verpleegdagtarieven worden verrekend. Verder valt
uit tabel 4.9 op te maken dat de gemiddelde kosten en factuurbedragen
per APG niet veel verschillen. Daaruit mag men evenwel niet concluderen

dat APG's niet bruikbaar zijn ter vergroting van het kosteninzicht of
t.b.v.

interne budgettering.

Uit

de gedetailleerde verrichtingen- en

kostenprofielen van elke APG, die in hoofdstuk 5 ter sprake zullen komen, zal namelijk blijken dat de APG's niet in dezelfde mate beslag leg-

gen op de voorzieningen van de verschillende afdelingen: van de drie
larynx-APG's kan men het verschil m.b.t. de logopedie-afdeling constate-

ren; trommelvliesbuisjes veroorzaken kosten op de OK en aan materialen,

de ingebrachte buisjes;

allergieAn vergen veel laboratoriumonderzoek;

turmoren en neusbijholte-ontstekingen behoeven veel r8ntgenonderzoek.

De tekortkomingen in de gegevensbestanden betekenen dat de gemiddelde kosten per APG een niet helemaal juist beeld zullen schetsen. Om-

dat de vertekeningen evenwel bij alle APG's zullen voorkomen, kunnen we

wel afgaan op de algemene tendensen die door het cijfermateriaal worden
aangegeven. De APG-definities zelf zijn minder gevoelig voor de tekortkomingen in de gegevens. Deze zijn immers gebaseerd op de algemene ten-

densen, maar meer nog op medische inzichten, zodat de APG-definities
niet in hoge mate ingegeven zijn door het gegevensbestand met al zijn
tekortkomingen.

Bij een andere opzet
aanvragend specialist,

van het diagnosebestand,

beter coderen van

ruimere periode waarover verrichtingengegevens

bekend zijn e.d., is van bovenstaande beperkingen geen sprake meer. Betrouwbaarder gegevens resulteren in betrouwbaarder informatie. Idealiter
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Tabel 4.9: Gemiddelde kosten en factuurbedragen per APG

nt

nd

mk

Sk

md

Sd

1. tumor met nevendiagnose

55

50

235

203

162

180

2. tumor

84

69

171

173

96

96

155

152

223

162

134

111

85

84

183

149

106

81

358

303

213

189

113

131

721

596

149

121

86

93

3. trommelvliesbuisje, 0-6

4. trommelvliesbuisje, 7+
5.

binnenoor

6. chronische oorontsteking
7.

trommelvlies

215

149

135

141

76

100

8.

tuba

129

103

160

155

100

140

9.

gehoorgang

534

285

139

125

92

100

526

415

139

104

79

76

127

85

87

123

144

10. acute oorontsteking
11. neusbijholten, volwassenen

144

115

159

12. neusbijholten, kinderen

58

57

189

143

13. allergie, bekende patidnt

63

63

140

122

128

135

14. allergie, nieuwe patiint

121

107

221

142

232

183

15. neusontstekingen

198

161

149

134

106

133

16.

382

351

140

133

89

105

414

287

143

139

89

107

80

53

159

125

95

95

keeloperaties

17. keelaandoeningen

18. oesophagus
19.

spraakstoornissen

311

258

144

171

112

127

20.

spraakproblemen

151

105

158

175

111

107

76

52

129

126

113

156

22. hardhorendheid

921

573

124

136

77

92

23. oorpijn, 0-14
24. oorpijn, 15+

47

27

121

90

176

128

171

160

69
92

65
94

25.

neusaandoeningen

419

303

152

148

94

114

26.

hoofdpijn

21. larynx en trachea

310

249

158

145

91

107

27. ooroperaties

15

10

226

256

129

150

28.

48

41

121

82

104

153

neusoperaties

29. keuringen

30. geen KNO-aandoening
Totaal

42

28

88

54

40

25

265

123

192

169

138

148

7103

5297

154

145

98

113
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zou daarin per patiant vastgelegd moeten warden:
- nieuwe

pati5nt;

bekende

patilnt,

bekend

probleem;

bekende pati8nt,

nieuw probleem;

- hoofddiagnose, nevendiagnoses;

- operatieve ingrepen;
- klacht van de patiant;

- ernst van de aandoening;
- aantal polikliniek-bezoeken;

- begin- en einddatum van de behandeling, i.p.v. de begin- en einddatum
(voor zover mogelijk) van de aandoening.

Aan de hand van begin- en einddatum van de behandeling is het
mogelijk om de verrichtingen die in het factuurbestand zijn opgenomen,
toe te wijzen aan een behandeling, zonder het risico te lopen dat ver-

richtingen die in het kader van een andere behandeling gedaan zijn,
daar ook aan toe te wijzen. Twee overlappende behandelingsperioden bij

verschillende specialisten zijn immers te onderscheiden door het consequent coderen van de aanvragend specialist.

Gelukkig krijgen deze gegevens aandacht in de tweede fase van
het POLIS-project voor de polikliniek-registratie (SIG, 1982).

4.4.2. Samenhang tussen DRG's en APG's

Een aantal DRG's en APG's betreft pati5nten die alleen klinisch

of alleen poliklinisch behandeld worden. MastoIdectomiean en neusplastieken zijn daarvan DRG-voorbeelden, allergie5n en hardhorendheid APGvoorbeelden.

Voor andere aandoeningen geldt dat soms sprake zal zijn van een
klinische behandeling, soms van een poliklinische; afhankelijk van onder

meer de ernst van de aandoening, de voorkeur van de pati5nt, verzorgingsmogelijkheden thuis, de visie van de specialist, voorzieningen voor
dagbehandeling e.d. Omdat bij de vaststelling van de DRG- en APG-defini-

ties de medische inbreng groot is geweest,

zal het niet verbazen dat

veel DRG-definities bij de APG's grotendeels terug te vinden zijn.
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aantal
DRG's
tonsillectomie/keeloperaties

2

tympanotomie/trommelvliesbuisjes
neoplasmata/tumoren

2

APG's
1

2

1

2

1+2

2

1

1

sinusitis; neusbijholten-operatie/

neusbilholten-ontstekingen
trommelvlies-aandoeningen

Als we derhalve het

totaal aantal patidntengroepen t.b.v. de

classificatie van pati5nten met keel-, neus- en oor-aandoeningen willen

bepalen, komen we uit op 27 DRG's + 30 APG's - 2 overbodige APG's - 7
dubbele groepen = 48. Een aantal van de groepen die zowel bij de DRG als

de APG-indeling terugkomen,

is ook interessant voor het beoordelen in

hoeverre sprake is van een verschuiving van kliniek naar polikliniek.
- Niet alle DRG's en APG's met gelijkluidende definities komen daarvoor

in aanmerking. Voor pati5nten uit sommige DRG's zal verschuiving naar
poliklinische behandeling immers beter mogelijk zijn dan voor patidnten

uit

andere DRG's -.

Omdat het gaat om patiinten die vanuit medisch

gezichtspunt vergelijkbaar zijn, kan men niet alleen nagaan in hoeverre

deze verschuiving reeds heeft plaatsgevonden, maar ook aan de hand van
de verrichtingen- en kostenprofielen de financidle consequenties van de
verschuiving bepalen.
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5. Integratie van informatiebronnen

5.1. Factuurgegevens en financi&le administratie

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe uit de gegevens
die in de financiole administratie worden vastgelegd de integrale kostprijs
van een
verrichting kan worden afgeleid. De volgende stap in het kostenve
rbijzonderingsproces van een ziekenhuls is het toerekenen van deze kosten
per verrichting aan de pati5nten voor wie deze verrichtingen zijn
aangevraagd en uitgevoerd.
Deze stap is uit te voeren door aan de naar verrichting gespecificeerde gegevens in het factuurbestand de kostprijs toe te voegen.
Dit
maakt het immers mogelijk om niet alleen de opbrengsten per patiUnt
-

dit zijn de kosten voor de pati8nt - maar ook de kosten per
pati2nt uit
dit bestand af te leiden. Omdat de factuurgegevens evenwel niet altijd
volledig naar de individuele verrichtingen zijn gespecificeerd
, kunnen
we slechts voor die verrichtingen waarvoor dit wel het geval is de
exacte, integrale kostprijs in het factuurbestand opnemen. Voor de verrichtingen die t.b.v. de facturering in tariefgroepen zijn ingedeeld,
kunnen

we slechts een benadering van de kostprijs opnemen. Soms
wordt deze benadering gevonden in het tarief plus een procentuele opslag, andere
keren zal worden uitgegaan van de globale kostenverhoudingen tussen
de
tariefgroepen; in deze laatste situatie speelt de hoogte van het
tarief
dus geen enkele rol.

Ter volledigheid zij opgemerkt dat de kosten van niet-declarabele verrichtingen, noodgedwongen, buiten beschouwing worden
gelaten, omdat van deze verrichtingen in de factuurgegevens niet terug te vinden
is
t.b.v. welke patiUnten ze zijn uitgevoerd.

Voor de meeste hoofdafdelingen van het ziekenhuis leverde de
kostenverbijzondering geen problemen op. Voor de afdelingen
611.06 angio-kamer
613

r6ntgendiagnostiek

615

functie-onderzoek

619

fysiotheorapie

632.1

klinisch-chemisch en haematologisch laboratorium
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is gedetailleerd kostenonderzoek uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de

kostprijs van een verrichting toe te voegen aan de betreffende factuurgegevens. Alleen de A-punten van het klinisch-chemisch en haematologisch

onderzoek zijn hiervan uitgezonderd omdat deze niet afzonderlijk zijn
gedeclareerd, maar in de verpleegtarieven zijn verrekend. Dit betekent

dat met

name

urine-onderzoek,

glucosebepaling,

haemoglobinebepaling,

bepaling van bloedingstijden en stollingstijd en de differenti6le telling in onze overzichten per pati5ntengroep zullen ontbreken.

Analyse van de afdeling
632.2

micro-biologie

resulteerde in de bevinding dat op deze afdeling de Spaanderpunten nog
steeds een goede indicator vormen voor de relatieve kosten van een bepa-

ling. De vaststelling van de kosten van micro-biologisch onderzoek is
derhalve gebaseerd op de puntenwaardering en de integrale kostprijs per
punt A f 1,80; zie Melsen (1983).

Bij het kostenonderzoek in de
631

Apotheek

werd onderscheid gemaakt naar de diverse apotheekfuncties: grondstoffen-

controle, geneesmiddelenbereiding, geneesmiddelenverpakking en -distributie, infuusbereiding en het toxicologisch laboratorium-onderzoek; zie
Goumans (1983) en Wolters (1983). Daaruit bleek dat de totale kosten van

het toxicologisch lab de opbrengsten met 36,8% overtroffen, terwijl de

kosten en opbrengsten van de medicijnenverstrekking aan elkaar gelijk
waren.

Al was bij het kostenonderzoek in de Apotheek nog sprake van een

verdergaande verbijzondering, voor het toevoegen van kostencijfers aan
het factuurbestand is dit niet van belang: de factuurgegevens geven geen
specificatie naar type toxicologisch onderzoek, noch naar type medicijn,

zodat we genoodzaakt zijn de vermaledijde ratio van kosten en opbrengsten als correctiefactor op de tarieven toe te passen. De kostprijs van

toxicologisch onderzoek komt daarmee op 1.368 maal het tarief, terwijl
m.b.t. medicijnverstrekking een kostprijs gehanteerd wordt die gelijk is
aan de tarieven.

M.b.t. de facturering van geneesmiddelen dient nog een belangrijke opmerking geplaatst te worden. Voor algemene medicijnen geldt voor

alle pati8nten een tarief van f 0,65 per verpleegdag. Voor de overige
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medicijnen betalen ziekenfondspationten f 10,78 per verpleegdag, onge-

acht de verstrekkingen. Particulier verzekerde patianten daarentegen,
betalen per verstrekking de door de Commissie van Tarieven vastgestelde

particuliere KNMP-taxe. Door deze verschillen in facturering voor zie-

kenfondspati5nten en particulier-verzekerde pati8nten is het mogelijk
dat in de hierna te bespreken overzichten per pati8ntengroep verschillen

naar voren komen in de factuurbedragen voor medicijnverbruik - die in
onze benaderingswijze gelijkgesteld worden met de kosten per pati8nt aan
medicijnen -, zonder dat daadwerkelijk sprake hoeft te zijn van overeenkomstige verschillen in het medicijnverbruik.

Ook voor andere afdelingen maakt de geringe specificatie van de
factuur kostprijsbepaling minder zinvol in het kader van ons pati5ntgeoriinteerde kosteninformatiesysteem. Voor
663

verpleegafdelingen

vindt in de declaraties alleen specificatie plaats naar gezonde zuigelingen,

PAAZ,

beademing en overige verpleegdagen, onderscheiden naar

klasse. Dit betekent dat nader onderzoek naar de verpleegkundige zorgbe-

hoeften van elke pati6nt het kostenverbijzonderingsproces, vooralsnog,

niet vermag te verbeteren. We zijn derhalve genoodzaakt ons te baseren
op de niet naar verpleegintensiteit gedifferentieerde kostprijs per ver-

pleegdag, zoals deze resulteert uit toepassing van de Functionele Bedrijfsrekening.

Daar we uit de MDC waarin een pati nt is ingedeeld, kunnen opma-

ken op welke afdeling hij gelegen heeft en omdat de uit de FBR resulte-

rende kostprijs per verpleegdag is onderscheiden naar verpleegafdelingen, kunnen we echter wel dit onderscheid aanbrengen in de kostprijs per

verpleegdag die in het factuurbestand wordt opgenomen. Zo wordt voor
patianten van de internist uitgegaan van f 163,69 per verpleegdag, ter-

wijl voor gynaecologie, pulmonologie en de sluderafdeling wordt uitgegaan van f 158,62, f 225,24 resp. f 134,22.
Het zal eenieder duidelijk zijn dat op deze wijze de kosten van

de verpleegafdelingen niet naar rato van het beroep op verpleegkundige
hulp worden verbijzonderd. Het belang van het betrekken van informatie
omtrent 'verpleegintensiteit' moet evenwel niet overtrokken worden. Ca-

terinicchio en Kinney (1980) hebben onderzoek gedaan naar het verband

tussen het werkelijke beroep op verpleegkundige hulp en een aantal pa-
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tiintenkenmerken. M.b.v. multipele regressie-analyse hebben zij voor elk

van de 83 MDC's uit de 383 DRG-versie het verband bepaald tussen het
beroep op verpleegkundige hulp en de kenmerken verpleegduur, leeftijd en
al dan niet geopereerd zijn. Uit deze analyses bleek dat, naast een grote vaste component, met name de verpleegduur een belangrijke verklarende

variabele vormde. De goede schattingsresultaten waren voor Caterinicchio

en Kinney (1980) om voor elke DRG het gemiddelde van de regressoren te

bepalen en aan de hand van de geschatte regressievergelijking van de
betreffende MDC de 'Relative Intensity Measure' van deze DRG te bereke-

nen. Op basis van deze RIM's werden vervolgens de kosten van de verpleegdagen naar de DRG's verbijzonderd. Daar wij de kosten ook op basis
van de belangrijke regressor verpleegduur verbijzonderen, is het belangrijkste verschil met deze Amerikaanse studie dat wij slechts onderscheid

maken naar een beperkt aantal verpleegafdelingen, terwijl zij per MDC
een afzonderlijke regressievergelijking hanteren.

Naast dit onderzoek van Caterinicchio en Kinney is er nog een
tweede reden om de invloed van de verpleegintensiteit op de kostenverbijzondering niet te overtrekken. Over het algemeen zullen pati8nten die

ernstig ziek zijn of een relatief zware operatie hebben ondergaan, een
groter beroep op de verpleegkundigen doen dan de overige patiUnten. De
gemiddelde verpleeg-intensiteit per dag zal bij deze eerste groep pati nten derhalve hoger zijn. Omdat zij meestal ook langer opgenomen wor-

den dan de minder ernstig zieke pati8nten of degenen met een kleinere
operatieve ingreep, pakt kostentoerekening op basis van aantal verpleeg-

dagen ten nadele van de verklaringskracht van het DRG-stelsel uit: een
juiste toerekening zou immers tot relatief hogere kosten per verpleegdag

leiden voor de DRG's met de langste verpleegduren, waardoor de in kosten

uitgedrukte contrasten tussen de DRG's groter zouden worden dan de in
gemiddelde verpleegdagen uitgedrukte contrasten. - De strekking van deze

opmerking dient overigens niet verward te worden met het felt dat de
laatste dagen van een opname veelal minder verpleeg-intensief zijn dan
de eerste dagen. De ene bewering heeft immers betrekking op verschillen

in verpleeg-intensiteit tussen patianten uit verschillende DRG's, ter-

wijl de andere bewering verschillen in verpleeg-intensiteit tussen de
verschillende dagen van dezelfde opname op het oog heeft. -
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Voor de operatieve ingrepen die op de afdelingen
611.01

grote OK

611.03

poliklinische OK chirurgie

611.04

poliklinische OK urologie

611.07

poliklinische OK gynaecologie

uitgevoerd worden, vindt bij de facturering slechts een specificatie
naar de 8 operatie-tariefgroepen plaats. Ook hier biedt derhalve alleen
kostprijsbepaling op basis van de tarieven een uitweg. De ratio van to-

tale kosten en opbrengsten bedraagt hier 1.7767. Naar analogie van de

hierboven gemaakte opmerking m.b.t. de verpleeg-intensiteit per verpleegdag zal ook nu gelden dat onze berekeningsmethode de betekenis van
het DRG-classificatiesysteem in ieder geval niet overschat. Bij zwaarde-

re operaties zal immers veelal sprake zijn van meer OK-verpleegkundigen
die assisteren, dan bij kleinere ingrepen, zodat het billijk geweest zou

zijn bij de ingrepen uit tariefgroep 1 en 2 een grotere correctiefactor
voor het tarief te hanteren, dan bij de ingrepen uit tariefgroep 6 en 7.

Omdat bij patiZnten met zwaardere ingrepen meestal ook de verpleegduur
langer is en de kosten m.b.t. nevenverrichtingen hoger liggen, zouden de
contrasten tussen de DRG's hierdoor vergroot worden.

Ofschoon de factuur in het kader van amandelen knippen eveneens
alleen de OK tariefgroep aangeeft, zijn de kosten van afdeling
611.08

wel

sluderkamer

j uist

toe te rekenen, omdat uit de SMR-gegevens opgemaakt kan worden

wanneer sprake is van een tonsillectomie. Het quotiont van de totale
kosten van de sluderkamer en het aantal ingrepen brengt de kostprijs van
tonsillectomie en adenotomie op f 91,31.

De op deze wijze berekende kostprijzen van een operatieve in-

greep zijn overigens exclusief de kosten van chirurgische kunst- en
hulpmiddelen. De kosten van deze kunst- en hulpmiddelen worden weliswaar

als kostenpost opgevoerd op de operatie-afdeling, maar omdat ze afzonderlijk gefactureerd worden, kunnen ze bij de bepaling van de ratio van
de kosten en opbrengsten van de OK buiten beschouwing gelaten worden. De

kosten van trommelvliesbuisjes en pacemakers komen derhalve als afzonderlijke componenten naar voren.

Ofschoon voor ingrepen op de afdelingen
611.05

scopiekamer
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612

verloskamer

eveneens sprake is van facturering op basis van de OK-tariefgroepen,
heeft hier wel specificatie naar type ingreep plaatsgevonden.

Voor de kostprijsbepaling van deze ingrepen is uitgegaan van de
indeling in 16 OK-tariefgroepen zoals die door de Driehoekscommissie, in

het kader van de gewenste verbetering van de tarievenstructuur wordt
voorgesteld. Daar deze indeling is gebaseerd op de geschatte tijdsbesteding van de instrumenterend zuster, kan zij als uitgangspunt dienen voor

de bepaling van de kostprijs per nieuwe OK-tariefgroep. De gemiddelde
tijdsbesteding per tariefgroep staat immers in het voorstel van de Driehoekscommissie aangegeven, terwijl ook het aantal ingrepen in elke tariefgroep en de totale afdelingskosten bekend zijn. Berekeningen leiden

aldus tot een kostprijs van een vaginale bevalling van f 831,- en van
een bronchoscopie van f 108,70.

Voor de afdelingen
618

audiologie

632.3

histologisch laboratorium

worden t.b.v. de facturering slechts enkele globale tariefgroepen onder-

scheiden. Voor de afdeling histologie wordt aldus alleen onderscheid
gemaakt in 'histologisch onderzoek' en 'immuno-pathologisch onderzoek',

ofschoon in beide tariefgroepen sprake is van uiteenlopende verrichtingen. Niettemin kan op basis van globale kostenindicaties voor beide ta-

riefgroepen sprake zijn van een benadering van de kostprijs. Er vanuit

gaande dat de kosten van histologisch en immuno-pathologisch onderzoek
zich verhouden als 1 : 2, komen we op gemiddelde kostprijzen van f 47,65

en f 95,30. Evenzo is de kostprijs van een audiogram en een logopedische
les bepaald op f 34,74 resp. f 37,14.

Voor de afdelingen

611.02

spoedeisende hulp

621

arbeids- en ergotherapie

632.4

cytologie

is er bij de kostprijsberekening vanuit gegaan dat er sprake is van ho-

mogene produktie, zodat de kostprijs bepaald kan worden d.m.v. delingscalculatie. Een bezoek aan de EHBO komt daardoor uit op f 68,36,
arbeids- en ergotherapie op f 51,63 en cytologisch onderzoek op f 30,52.
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De kosten voor dagbehandeling op de afdelingen
652.01

poliklinisch dagcentrum

652.02

therapeutisch dagcentrum

komen op dezelfde wijze uit op f 142,74 resp. f 131,02.

Daarnaast resteert een aantal hoofdafdelingen van het ziekenhuis

waarvoor geen afzonderlijke declaraties terug te vinden zijn in het fac-

tuurbestand, zodat de kosten van deze afdelingen buiten beschouwing gelaten worden.
Voor de afdelingen
641

afdeling lijkschouwingen

642

mortuarium

was eventueel aan de hand van de SMR-gegevens een oplossing te vinden,
omdat daarin door het patiintenkenmerk 'wijze van ontslag' wordt aange-

geven of de patiint is overleden, en of van een lijkschouwing sprake is

geweest. De kosten per sectie a f 1256,29 en per opgebaarde patiant a
f 408,28 zijn evenwel niet aan het factuurbestand toegevoegd, omdat in
de hierna te bespreken overzichten per patiantengroep de overleden patianten buiten beschouwing gelaten worden; binnen de betreffende groep
kunnen zij immers niet beschouwd worden als pati6nten met het gebruike-

lijke kostenpatroon en zullen derhalve de homogeniteit van de groep,
zowel in medisch als statistisch opzicht, nadelig beInvloeden.

De kosten die t.b.v. de afdeling
651

polikliniek

gemaakt zijn, kunnen niet in de beschouwing betrokken worden omdat in de

factuurgegevens informatie over het aantal polikliniek-bezoeken per patiant ontbreekt. Bij de vergelijking van klinisch en poliklinisch behan-

delde patidnten, met name als men de financiUle consequenties van de
verschuiving van klinisch handelen naar poliklinisch handelen op het oog

heeft, zal men evenwel ook aandacht dienen te schenken aan deze kosten
van een polikliniek-bezoek en zich niet alleen dienen te richten op de
kosten van de verrichtingen. De gemiddelde kosten voor een polikliniekbezoek aan de KNO-arts bedragen aldus f 16,73.

Zijn de kosten van de afdelingen lijkschouwing, mortuarium en
polikliniek buiten beschouwing gebleven bij gebrek aan voldoende informatie in de factuurgegevens, de kosten van de afdelingen
671

medische staf en secretariaten
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672

affiliatie

680

maaltijden voor derden

682

medicijnen voor derden

zijn om andere redenen buiten beschouwing gelaten. De kosten van medische staf en secretariaten, omdat we de kostenoverzichten per patiUntengroep niet willen laten beInvloeden door het al dan niet in dienstverband zijn van de betreffende specialisten; honoraria blijven immers ook
buiten beschouwing. De kosten van de affiliatie, omdat deze geen directe

relatie hebben met de patiintenzorg, maar met de onderwijstaken van het

ziekenhuis. De kosten van maaltijden en medicijnen voor derden, omdat
deze evenmin betrekking hebben op de in het eigen ziekenhuis verleende
patifntenzorg.

Voor alle vier de afdelingen zijn overigens ook afzonderlijke

regelingen voorhanden ter dekking van deze kosten en wel op zodanige
wijze dat geen sprake is van directe financiale voor- of nadelen voor
het ziekenhuis; hooguit worden voordelen behaald uit voordelige schaal-

effecten of is sprake van spin-off uit de relatie met een academisch
ziekenhuis.

5.2. Integratie met medische gegevens

De factuurgegevens bevatten na de toevoeging van de kostprijs
aan elke verrichting voldoende informatie om niet alleen het totaal van
de verstuurde rekeningen per pati5nt te bepalen, maar ook het totaal van

de met de verrichtingen gepaard gaande kosten. Kennis van de kosten van

de

behandeling van elke pati2nt geeft echter weinig informatie omdat

elke patiant opnieuw een unieke behandeling vereist.

Het

is op dit punt dat de patiUntenclassificatiesystemen een

belangrijke rol spelen. Als het immers mogelijk is om homogene pati2ntengroepen te onderscheiden en men van elke pati2nt uit zo'n groep weet
welke en hoeveel verrichtingen, verpleegdagen en operatieve ingrepen van

belang zijn geweest, is het mogelijk om een gemiddeld beslag op de ziekenhuisvoorzieningen af te leiden voor elke patidntengroep.

Daar wij van alle in 1980 ontslagen patiinten zowel beschikken
over de medische gegevens, in de vorm van SMR-gegevens, als over infor-

matie m.b.t. de verrichtingen waarop beslag gelegd is,

in de vorm van

factuurgegevens, en we beide bestanden d.m.v. het patiinten-identifica-
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tienummer kunnen integreren, kunnen we ook dergelijke verrichtingenprofielen per patiantengroep bepalen.

Bij het weergeven van deze profielen zullen wij uitgaan van de
in hoofdstuk 4 besproken 'Nederlandse' DRG's voor patiinten met keel-,

neus- en ooraandoeningen en met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel.

Pati nten leggen tijdens hun behandeling beslag op een veelheid

aan soorten verrichtingen. Teneinde bij de presentatie van de profielen

per DRG niet eenzelfde verrichtingenscala te hoeven onderscheiden, is
het zaak de verrichtingen in een beperkt aantal groepen in te delen. Een

voor de hand liggende indeling is een indeling naar ziekenhuisafdelingen. Bij nader inzien kleeft daar evenwel een aantal bezwaren aan:
- een bepaalde verrichting kan op meerdere afdelingen worden uitgevoerd.

Zo worden ECG's zowel op de afdeling functie-onderzoek als in de poli-

kliniek gemaakt en worden ook op de OK weleens r6ntgen-opnamen gemaakt;

- een bepaalde verrichting wordt niet in elk ziekenhuis op dezelfde afdeling gedaan, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid van de DRG-profielen nadelig zou beinvloeden;

- het onderscheid naar afdelingen is star. Een verdere detaillering dan
naar afdelingen, zonder terug te hoeven vallen op de individuele typen
verrichtingen, is niet mogelijk.

Derhalve hebben wij geen onderscheid aangebracht naar afdelingen, maar zijn wij uitgegaan van de door Fransen en Van Loon (1984) on-

derscheiden verrichtingenclusters:

het KLUZA-systeem.

In dit systeem

zijn alle ziekenhuisactiviteiten eenduidig ingedeeld in een aantal zeer
fijnmazige, medisch-homogene clusters, die vervolgens verder gegroepeerd

worden in een steeds kleiner aantal clusters. Toepassing van dit KLUZAsysteem leidt derhalve tot een uniform onderscheid naar homogene groepen

van verrichtingen en laat de gebruiker vrij zijn eigen niveau van detaillering te kiezen.

Bij het opstellen van de DRG-definities werden in het kader van

de uit te voeren contrastgroepen-analyses patidnten met extreem lange

verpleegduren buiten beschouwing gelaten. Als criterium werd daarbij

uitgegaan van een arbitraire grens ter hoogte van de gemiddelde ver-
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pleegduur van de te analyseren groep pati8nten, plus drie maal de standaardafwijking van de verpleegduur. Het zal duidelilk zijn, dat daardoor

pati nten butten beschouwing gelaten werden wier verpleegduur voor het
speclalisme in zijn geheel weliswaar extreem lang was, maar voor de be-

treffende

patiantengroep c.q.

DRG daarentegen niet. Omgekeerd zullen

andere patiUnten wel in de beschouwing betrokken zijn,

omdat hun ver-

pleegduur voor het specialisme als geheel niet buitensporig hoog was,
maar die binnen hun DRG een uitzondering vormen. Kortom, werden bij het
opstellen

van

het

DRG-classificatiesysteem MDC-specifieke

uitbijters

bepaald, het is zaak bij de presentatie van de overzichten per DRG rekening te houden met DRG-specifieke uitbijters.

Daarnaast werden in het kader van de contrastgroepen-analyses
alle pati8nten, ongeacht hun wijze van ontslag, in de beschouwing betrokken omdat deze 'wijze van ontslag' eventueel als indelingscriteriwn
naar voren zou kunnen komen.

Bij het presenteren van profielen per DRG willen we met beide
hiervoor genoemde componenten rekening houden:

- pati5nten die zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of ver-

pleeghuis, die zijn overleden, of die het ziekenhuis tegen medisch
advies in verlaten hebben, doen de medische en statistische homogeni-

teit van een DRG er niet op vooruit gaan. Zij zullen immers in de
meeste situaties een beroep op de ziekenhuisvoorzieningen hebben ge-

daan dat afwijkt van de overige, reguliere patianten uit de betreffende DRG. Dit betekent dat bepalen van profielen per DRG, waarin ook

de verrichtingengegevens van dergelijke patidnten zijn verwerkt, tot

gevolg kan hebben dat deze profielen statistisch minder stabiel zijn
en voor de betreffende specialisten minder herkenbaar zijn als beho-

rend bij deze DRG. Derhalve zullen deze patianten bij het opstellen
van de profielen per DRG buiten beschouwing blijven;

- maar ook onder pati5nten die bij het ontslag uit het ziekenhuis naar

huis zijn gegaan, is er sprake van pati6nten met een van de overige
patiWnten afwijkend behandelpatroon. Als deze patiJnten lang opgenomen
zijn geweest, kunnen de kosten van hun behandeling het gemiddelde en
met name de standaardafwijking van de kosten per opname van deze DRG
erg beInvloeden. Derhalve worden ook deze patianten met extreem hoge

kosten buiten beschouwing gelaten, met de bedoeling om profielen te
verkrijgen die statistisch homogeen zijn en beter herkenbaar voor de
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medici. Voor de wijze waarop bepaald wordt welke patiGnten uit een
bepaalde DRG om deze reden buiten beschouwing gelaten worden, zij verwezen naar Appendix 7.

De in de verrichtingenprofielen genoemde aantallen patidnten per
DRG wijken dus om twee redenen af van de aantallen die in hoofdstuk 4
genoemd werden bij presentatie van de DRG-definities.

Voor enkele DRG's m.b.t. geopereerde patiUnten met keel-, neusen ooraandoeningen staan in tabel 5.1 en 5.2 verrichtingenprofielen aangegeven; de profielen in tabel 5.1 hebben alleen betrekking op de klini-

sche verrichtingen, de profielen in tabel 5.2 betreffen naast de klinische ook de poliklinische verrichtingen die binnen 4 weken v66r of na
de
opname zijn uitgevoerd. Tussen haakjes staat voor enkele clusters ook de

standaardafwijking aangegeven. De verrichtingen zijn 'geclusterd'
op 4cijferig KLUZA-niveau.
Uit deze profielen valt onder meer op te maken:
- hoeveel verrichtingen van elk verrichtingen-cluster gemiddeld per
pa-

tiint uit een bepaalde DRG worden aangevraagd en hoe hoog de standaardafwijking is; het betreft hier ongewogen aantallen van alle soorten verrichtingen die in hetzelfde cluster zijn ingedeeld: alle verrichtingen tellen even zwaar mee;

- dat een klein gedeelte van met name het laboratorium- en rontgeno
nderzoek poliklinisch gedaan wordt;

- dat niet alleen m.b.t. de gemiddelde verpleegduur, maar ook t.a.v.
de
overige ziekenhuisvoorzieningen verschillen bestaan tussen de DRG's;
niet alleen in het gemiddeld aantal waarop een beroep gedaan wordt,
maar ook in het type verrichtingen;
- dat pati nten uit de DRG's 'tonsillectomie' en 'adenotomie' gemiddel
d

minder dan 66n klinisch operatie hebben ondergaan. Dit betekent
ofwel
dat de operatie poliklinisch is verricht en dat de pati nt later
alsnog is opgenomen i.v.m. complicaties, ofwel dat er sprake is van fou-

ten in onze gegevens. Dat kan zowel fouten in de factuurgegevens
betreffen, omdat enkele factuurrecords ontbreken - de problem
en m.b.t.

de dubbele facturen en de credit-nota's kunnen ons hier vanzelf
sprekend niet opbreken omdat onze oplossing van deze problem
atiek niet tot
gevolg kan hebben dat alle operatiegegevens buiten beschou
wing gelaten

worden -, als fouten in de SMR-gegevens waardoor enkele niet-geo
pe-
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reerde pati2nten ten onrechte in deze DRG's zijn ingedeeld. Daar in de

profielen, waarin ook de poliklinische operaties zijn verwerkt, bij
een gemiddelde van &60 operatie de standaardafwijking 0.14 resp. 0.15

bedraagt, zal voor een aantal pati nten in ieder geval sprake zijn van

fouten in de gegevens; als we er vanuit kunnen gaan dat bij geen van

de patianten drie of meer operaties zijn uitgevoerd, is bij 2 van de
100 patiinten sprake van dergelijke fouten.

- een aantal verrichtingen is niet specifiek voor de betreffende DRG. Zo

is slechts sprake van 66n verpleegdag op de beademingsafdeling en van
drie functietesten voor alle 59 mastoIdectomie-patidnten gezamenlijk;
voor de 192 tonsillectomie-pati8nten van 15 jaar en ouder zijn slechts

twee diagnostische endoscopiebn uitgevoerd. Dit rechtvaardigt de con-

clusie dat we bij een nadere analyse van de verrichtingenprofielen
dergelijke

niet-specifieke

verrichtingen

buiten

beschouwing

kunnen

laten en ons kunnen beperken tot de frequenter voorkomende verrichtingen en ingrepen.

Teneinde per DRG niet alleen inzicht te krijgen in de volumina
van de verrichtingen waarop beslag gelegd wordt, maar ook in de bedragen

die daarmee gemoeid zijn, zijn in tabel 5.3 ook de kostenprofielen aangegeven. Deze kostenprofielen zijn analoog aan de in tabel 5.2 besproken

verrichtingenprofielen; d.w.z. dat ze zowel op de klinische als op de
poliklinische verrichtingen betrekking hebben. Ter vergelijking staan in

tabel 5.4 ook nog declaratieprofielen aangegeven. Zowel deze kostenpro-

fielen als de declaratieprofielen zijn af te leiden uit de - tot op het

verrichtingenniveau gespecificeerde - verrichtingenprofielen door elke
verrichting te wegen met haar kostprijs resp. tarief.
Als we de kostenprofielen vergelijken, zien we onder meer:

- de DRG's die hoger in de hibrarchie zijn opgenomen, geven niet alleen

aanleiding tot langere verpleegduren, maar ook de kosten m.b.t. de OK
en de nevenverrichtingen liggen op een hoger niveau;

- als we tabel 5.3 analyseren in samenhang met tabel 5.2, dan zien we
duidelijk dat niet elke verrichting uit een bepaald cluster met de-

zelfde kostprijs is gewogen. Deze verschillen komen het meest naar
voren m.b.t. de operatieve ingrepen: patiMnten uit DRG's, die hoger in
de hiararchie zijn opgenomen, hebben over het algemeen duurdere ingrepen ondergaan;
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Tabel 5.1: Klinische verrichtingenprofielen voor 'Nederlandse'
DRG's
m.b.t. keel-, neus- en ooraandoeningen

mastol- stapedectomie dectomie

standdeviatie

T&A
15+

T&A
0-14

tympanotomie
0-14

1631

58

oorschelp

aantal patianten

59

22

118

192

. onderzoek specifieke systemen
(m.n. ECG, EEG,
audiogram)

0.20

0.36

0.03

0.06

. diagnostische
endoscopie

0.01

. fysiologische
functie-testen

0.05

. klinische chemie

3.73

3.91

1.76

1.81

0.01

0.21

0.36

0.80

0.13

0.04

0.52

.

haematologie

0.47

.

microbiologie

1.00

0.03

0.02

0.01

.

pathologie

0.10

0.02

0.03

0.00

.

radiografie

0.29

0.36

0.02

0.07

.

OK

1.08
(0.34)

1.05
(0.21)

1.70

(0.48)

0.98
(0.12)

10.61
(2.83)

9.41
(1.56)

5.35
(1.30)

.

fysiotherapie

.

verpleegdagen

.

dagverpleging

.

beademingsafdeling

0.02
(0.13)

.

medicamenten

19.90

.

EHBO

. chirurgische
kunst- en hulpmiddelen

6.05
(1.11)

0.99
(0.10)

1.38
(0.52)

0.00

0.03

1.74
(0.46)

1.33
(0.57)

0.01
(0.11)

18.00

9.25

11.01

3.00

2.50

0.00

0.03

0.45

0.01

0.31

192

Tahel 5.7· Verrichtingenprofielen, incl. poliklinisch: verrich:ingen,
voor 'Nederlandse' DRG's m.b.t. keel-, neus- en ooraandoeningen

mastoI- stapedectomie dectomie

standdeviatie
oorschelp

T&A

T&A

15+

0-14

tympanotomie
0-14

aantal patianten

59

22

118

192

1631

58

. onderzoek specifieke systemen
(m.n. ECG, EEG,
audiogram)

0.34

0.64

0.04

0.12

0.03

0.09

. diagnostische
endoscopie

0.01

. fysiologische

functie-testen

0.05

0.00

. lab door derden

. klinische chemie

4.51

2.23

2.90

0.07

0.31

0.68

0.92

0.42

0.13

0.53

0.05

0.03

0.08

0.13

haematologie

.

micro-biologie

1.17

.

parasitologie

.

pathologie

0.12

.

radiografie

0.43

0.45

. contrastradiografie

0.03

0.05

0.01

0.02

0.03

0.00

0.06

0.16

0.12

0.02

0.00

. (computer-)
tomografie
.

echografie

.

OK

.

0.00

4.18

0.68

.

0.01

0.02

0.01
0.05
1.31
(0.68)

1.05
(0.21)

0.01
1.70
(0.48)

1.00
(0.14)

1.00
(0.15)

1.38
(0.52)

fysiotherapie

0.02

0.03

.

logopedie

0.00

.

verpleegdagen

.

dagverpleging

.

beademingsafdeling

0.02
(0.13)

.

medicijnen

19.90

18.00

9.25

11.01

3.00

.

EHBO

0.05

0.05

0.03

0.02

0.02

0.03

0.45

. chirurgische
kunst en hulpmiddelen

10.61
(2.83)

9.41
(1.56)

5.35
(1.30)

6.05
(1.11)

1.74
(0.46)

1.33
(0.57)

0.01
(0.11)

0.01

2.50

0.31
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- niet alleen in termen van verpleegduur, maar ook in termen van kosten
is er sprake van homogene groepen. De variatie-coafficiant van de kos-

ten - dit is de ratio van standaardafwijking en gemiddelde - is in
alle gevallen erg laag; some zelfs lager dan de variatie-coafficiant
van de verpleegduur;

- de DRG 'tonsillectomie en adenotomie,
pleegduur betreft duurder dan de DRG

15+'

is niet alleen wat ver-

'tonsillectomie en adenotomie,

0-14', ook de andere componenten van de behandeling vallen duurder
uit. Als we de statistische homogeniteit van een DRG aflezen aan de
variatiecoUffici5nt,

kunnen we de

eerste DRG zelfs

homogener noemen

dan de laatste; zowel in verpleegduur gemeten als in kosten.

Vergelijking van de declaratieprofielen leidt tot analoge opmer-

kingen. Van meer belang is de vergelijking tussen de kosten- en de declaratieprofielen. Daarbij vallen de volgende feiten op:
- de declaraties voor de verpleegdagen liggen hoger dan de kosten die
hiermee gepaard gaan;

- de declaraties m.b.t. klinisch-chemisch, haematologisch en micro-biologisch laboratorium-onderzoek liggen in de dezelfde orde van grootte
als de daarmee samenhangende kosten; beide bedragen laten overigens de
onderzoeken met A-punten buiten beschouwing;

- voor de overige nevenverrichtingen en de operatieve ingrepen blijken
de kosten over het algemeen (veel) hoger uit te vallen dan de factuurbedragen.

Deze bevindingen wekken geen verbazing daar de tarieven voor
nevenverrichtingen immers slechts de directe kosten beogen te dekken;
hetgeen tot gevolg heeft dat het verpleegtarief vervuild is. Consequentie van deze wijze van tariefstelling is wel dat ook de totale factuur-

bedragen hoger uitvallen dan de kosten; de vervuiling van het verpleeg-

tarief heeft immers ook betrekking op de verrichtingen t.b.v. polikli-

nische patiAnten en op de kosten van de polikliniek zelf. Dit betekent
derhalve dat de klinische pati2nten de poliklinisch behandelde pati8nten
'subsidi ren'; een conclusie die we straks ook rechtstreeks kunnen trek-

ken als we de kosten- en declaratieprofielen van de poliklinische patiAnten met keel-, neus- en ooraandoeningen bespreken.
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Tibel

5.3: Kost:r.profielen,

Iticlusief

polikiinische verrichtingen,

voor

'Nederlandse' DRG's m.b.t. keel-, neus- en ooraandoeningen

mastol- stapedectomie dectomie

aantal pati nten

59

. onderzoek specifieke systemen
m.n. ECG, EEG,
audiogram)

9.58

22

17.90

standdeviatie
oorschelp

T&A

T&A

15+

0-14

tympanotomie
0-14

118

192

1631

58

1.83

3.10

. diagnostische
endoscopie

1.38

2.90

0.37

. fysiologische

functie-testen

1.87

0.06

. lab door derden

. klinische chemie

0.04

0.04

44.24

36.07

13.42

25.00

1.12

2.57

haematologie

9.37

7.07

9.66

4.75

2.18

8.30

. micro-biologie

15.16

1.47

1.04

1.01

.

. parasitologie

2.25
0.17

5.36

.

pathologie

.

radiografie

32.36

27.19

. contrastradiografie

2.39

3.30

0.81

1.49

0.06

3.05

8.74

7.29

1.86

0.07

. (computer-)
tomografie

1.93

.

echografie

.

OK

.

fysiotherapie

0.72

.

logopedie

0.14

.

verpleegdagen

.

dagverpleging

.

beademingsafd.

11.02
(84.61)

.

medicijnen

101.08

98.73

43.70

55.80

14.88

.

EHBO

3.48

2.39

1.74

1.42

1.26

1.11

14.70

. chirurgische
kunst- en hulpmiddelen

TOTAAL

1.13

11.07

1038.38
(244.79)

2035.35
(543.76)

1104.05
(146.55)

1804.95
(299.88)

1.27

914.50
(185.42)

384.51
94.22
496.74
(98.79) (18.24) (128.69)

1025.80 1160.97
(248.76)(216.09)

0.69

233.14
254.67
(61.49) (110.10)
1.84
(16.10)

3310.75
(606.18)

3128.88
(282.12)

0.18

2015.54 1652.43
(337.71) (265.39

13.50

10.76

360.80
791.36
(74.67) (150.70)
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Tabel 5.4: Declaratieprofielen, inclusief poliklinische
verrichtingen,
voor 'Nederlandse' DRG's m.b.t. keel-, neus- en ooraandoeningen

mastoI- stapedectomie dectomie

aantal patidnten
. onderzoek specifieke systemen
(m.n. ECG, EEG,
audiogram)

standdeviatie
oorschelp

T&A

T& A

15+

0-14

tympanotomie
0-14

1631

58

59

22

118

192

6.43

12.11

1.24

2.44

. diagnostische
endoscopie
. fysiologische
functie-testen

.

haematologie

.

micro-biologie

.

parasitologie

2.30

0.12
0.04

0.04

43.33

32.10

19.12

21.38

1.51

2.62

7.57

4.71

7.75

2.73

1.54

0.91

14.32

1.39

1.02

0.96

2.13
0.16

3.92

.

pathologie

.

radiografie

11.88

12.65

. contrastradiografie

1.62

1.08

0.58

1.08

0.04

1.52

4.45

3.46

1.26

0.03

. (computer-)
tomografie
.

echografie

.

OK

584.41
(137.77)

621.36
(82.48)

0.23

514.68
(104.36)

216.41 53.04
(55.60) (10.30)

.

fysiotherapie

0.44

logopedie

0.09

.

verpleegdagen

.

dagverpleging

.

beademingsafd.

.

medicijnen

.

EHBO

TOTAAL

0.53

0.35
2.00

.

. chirurgische
kunst- en hulpmiddelen

1.29

0.73

. lab door derden

. klinische chemie

0.61

2902.41
(775.41)

279.57
(72.42)
0.62

2573.86

1462.80 1655.55 475.15
363.16
(427.62) (354.74) (302.44)(125.33) (157.00)
1.09
(9.59)

11.02
(84.61)

75.34

72.27

33.05

41.01

10.97

2.29

2.39

1.14

0.94

0.83

1.11

14.70

3667.94
(808.37)

0.18

9.89

10.76

3350.62 2042.91
1949.72 551.24
669.36
(390.59) (387.13) (327.30)(126.37) (166.13)
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Ook voor patiAnten met aandoeningen van het spijsverteringsstelsel zullen we een aantal profielen bespreken. Naar analogie van tabel

5.1 en 5.2 worden in tabel 5.5 en 5.6 de verrichtingenprofielen voor
enkele 'Nederlandse' DRG's gegeven, exclusief resp. inclusief de poli-

klinische verrichtingen. In aanvulling op de reeds eerder gemaakte opmerkingen m.b.t. de verrichtingenprofielen uit tabel 5.1 en 5.2 valt het
onderstaande op:

- in vergelijking tot de geopereerde patidnten met keel-, neus- en oor-

aandoeningen zijn erg veel nevenverrichtingen uitgevoerd, met name
klinisch-chemisch en haematologisch laboratorium-onderzoek;

- niet alleen de verpleegduur, maar ook de rest van het verrichtingenprofiel van de DRG's verschilt, al ontlopen de eerste vier profielen
elkaar niet veel;

- wederom is slechts een klein gedeelte van de verrichtingen poliklinisch uitgevoerd;

- ondanks het feit dat het niet-geopereerde patiAnten betreft, is toch

in meer of mindere mate sprake van OK-activiteiten. Dit vindt zijn
oorzaak in de factuurgegevens waarin de ingreep slechts is gespecifieerd naar OK-tariefgroep. Bij de meeste patianten zal sprake zijn
van endoscopie n - een aantal scopieAn is wel gespecificeerd,

zodat

deze in het verrichtingencluster 'endoscopiein' konden worden opgeno-

men - of niet als operatieve ingrepen beschouwde 'extracties van gebitselementen' of 'operaties van een fissura ani (excisie)'.

Ook nu zijn aan de verrichtingenprofielen, waarin ook de poliklinische verrichtingen zijn opgenomen, prijskaartjes gehangen. In tabel

5.7 zijn dat de kostprijzen van de verrichtingen geweest, in tabel 5.8
de tarieven. De conclusies zijn analoog:

- niet alleen in termen van verpleegdagen, ook in termen van kosten is
er sprake van homogene groepen. De variatie-coifficianten zijn evenwel
hoger dan voorheen in tabel 5.3;

- de kosten van de meeste verrichtingenclusters liggen hoger dan de fac-

tuurbedragen. Daar de tarieven per verpleegdag echter veel hoger zijn

dan de kosten per verpleegdag is per saldo het totale factuurbedrag
hoger dan de totale kosten.
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Tabel 5.5. Klinische verrichtingenprofielen voor 'Nederlandse' DRG's m.b.t. aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

flssura
neoplasma hemorrhagie peptic uker infectie
mond,
age70cc(1) age70cc(1) age70cc(0)
age70cc(1) extracties ani
15+

aantal patiinten
. onderzoek spectfieke systemen

46

53

0.78

1.08

45
1.09

214

98

38

1.09

0.61

0.05

.

chirurgische
biopsie

0.02

.

endoscopie

0.43

1.04

1.24

0.59

.

fysiologische
functietesten

0.20

0.02

0.11

0.10

. lab door derden

0.07

0.11

0.16

0.14

. klinische chemie

0.00
().05

16.61

25.92

19.71

22.97

5.17

1.00

.

haematologle

2.24

9.15

3.11

3.85

1.26

0.13

.

microbiologie

1.28

0.03

.

1.96

0.42

2.08

0.09

0.09

0.72

0.15

0.13

0.04

0.15

paraultologie

. klinische toxicologie/pharmacie

0.05
0.03

.

pathologie

0.52

0.26

0.31

0.28

.

radiografie

1.37

1.49

1.42

1.37

0.61

0.08

contrastradiografie

0.24

1.13

0.84

1.06

0.01

0.03

(computer)tomografte

0.22

0.20

0.09

0.09

0.22

0.35
(0.77)

0.08
(0.33)

0.02
(0.15)

0.14
(0.57)

1.02

2.49

0.04

1.15

12.80
(8.70)

18.83
(8.15)

.

.

.

echografie

.

O.K.

.

fysiotherapie

.

logopedle

.

verpleegdagen

.

dagverpleging

.

medicljnen

.

EHBO

. chirurgische
kunst- en hulpmiddelen

0.18

0.02

0.03
0.83
(0.41)

1.16
(0.52)

3.19
(1.00)

3.92
(0.85)

0.00
23.69
(11.59)

16.21
(8.69)

0.04
(0.21)

24.22

37.91

46.64

31.98

0.17

0.32

0.16

0.19

0.35

0.15

0.02

5.93

6.18

0.03

i
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Tabel 5.6. Verrichtingenprofielen, inclusief poliklinische verrichtingen, voor
Nederlandse' DRG's m.b.t. aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

fissura
mond,
neoplasma hemorrhagie peptic ulcer infectie
age70cc(1) extracties ani
age70ce(0)
age70cc(1) age70cc(1)
15+

aantal patiinten
. onderzoek specifieke systemen

46

53

0.83

1.22

45

214

98

38

1.27

1.21

0.61

0.24

0.00

0.03

.

chirurgische
biopsie

0.11

.

endoscopie

0.46

1.08

1.51

0.65

.

fysiologische
functietesten

0.20

0.04

0.11

0.18

0.05
0.04

. lab voor derden

0.07

0.11

0.16

0.16

. klinische chemie

18.17

27.80

22.09

25.01

5.49

2.42
0.87

0.08

.

haematologie

2.83

9.58

3.55

4.31

1.51

.

microbiologie

1.35

2.02

0.44

2.26

0.03

0.09

0.09

0.72

0.15

0.13

0.04

0.16

0.03

.

parasitologie

. klinische toxicologie/pharmacle

0.08

.

pathologie

0.55

0.32

0.35

0.31

0.01

0.18

.

radiografie

1.54

1.60

1.58

1.55

0.66

0.34

contrastradiografie

0.39

1.23

1.31

1.18

0.01

0.13

.

(computer)tomografte

0.22

0.02

0.20

0.09

0.11

0.23

0.35
(0.77)

0.08
(0.33)

0.02
(0.15)

0.15
(0.63)

0.83
(0.41)

1.20

2.49

0.04

1.20

0.02

18.83
(8.15)

23.69
(11.59)

16.21
(8.69)

0.24
(0.43)

0.01
(0.12)

.

.

echografie

.

O.K.

.

fysiotherapie

0.03

logopedle

.

verpleegdagen

12.80
(8.70)

.

dagverpleging

0.02
(0.15)

.

medicijnen

24.22

37.91

46.64

.

EHBO

0.24

0.42

0.22

0.35

0.15

3.19
(1.02)

3.92
(0.85)

31.98

5.93

6.18

0.25

0.02

0.05

. chirurgische

kunst- en hulp-

1.16
(0.52)

0.00

.

middelen

0.03

0.03
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Tabel 5.7. Kostenprofielen, incl, poliklinische verrichtingen, voor 'Nederlandse'
DRG's m.b.t. aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

fissura
neoplasma hemorrhagie peptic ulcer infectie
mond,
age70cc(1) age/Oce(1) age70cc(0)
age70cc(1) extracties ani
15+

aantal patianten

46

53

45

. onderzoek apecifieke systemen

23.10

37.51

36.38

214

98

37.47

15.61

0.33

4.50

38
6.04

.

chirurgische
biopsle

15.99

.

endoscopie

52.13

137.90

217.12

75.45

.

fysiologische
functietesten

7.21

1.91

4.07

7.51

. lab door derden

7.32

10.35

28.32

15.54

156.51

265.81

276.18

272.59

49.44

19.07

. klinische chemie

7.74
1.66

.

haematologie

31.64

109.19

36.65

48.64

18.99

9.76

.

microbiologie

22.58

34.17

9.16

38.01

0.83

0.57

0.85

1.28

6.02

10.70

9.28

3.91

11.53

2.51

pathologie

25.52

14.64

16.56

14.90

0.49

8.33

.

parasitologie

. klinische toxicologie/pharmacte
.

0.90

radiografie

80.07

83.28

81.76

81.67

37.36

18.22

contrastradiografte

37.41

147.91

118.50

147.43

1.39

15.88

(computer)tomografie

70.06

12.34

.

echografie

47.64

22.97

24.64

.

O.K.

66.25
(163.18)

19.61
(87.38)

9.28
(62.24)

.

.

.

.

fysiotherapie

29.72

55.05

11.89

0.89

6.41

52.66
36.74
(143.28)
25.39

303.60
(160.29)

258.11
(167.23)

0.39

0.17

.

logopedie

.

verpleegdagen

2095.94
(1424.35)

.

dagverpleging

3.10
(21.05)

.

medicijnen

138.49

.

EHBO

522.81
(164.00)

641.84
(139.22)

3877.63
(1897.77)

2652.70
(1422.73)

34.89
(62.04)

2.00
(16.82)

186.68

257.49

160.56

40.79

25.04

16.35

28.38

15.19

16.93

1.40

3.60

16.99

7.25

3082.31
(1334.75)

. chirurgische

kunst- en hulr

1.15

middelen
TOTAAL

2954.69
(2065.08)

4267.39
(1747.11)

5049.90
(2288.63)

3717.28
(1957.77)

1001.76
(225.34)

1021.49
(239.90)
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Tabel 5.8. Declaratieprofielen, met poliklinische verrichtingen, voor 'Nederlandse'
DRG's m.b.t. aandoeningen van het spijsverteringsstelsel

fissura
mond,
neoplasma hemorrhagie peptic ulcer infectie
age70cc(1) extracties ani
age70cc(1) age70cc(1) age70cc(0)
15+

. onderzoek specifieke systemen

46

53

45

17.99

27.42

26.45

214

98

26.84

12.64

0.25

4.29

38
4.89

.

chirurgische
biopsie

15.22

.

endoscopie

68.04

142.31

207.67

82.79

.

fysiologische
functietesten

8.87

1.20

6.09

8.80

. lab door derden

7.32

10.35

28.32

15.54

306.38

61.58

27.25

. kllnische chemie

231.94

338.55

279.42

7.37

2.00

.

haematologie

22.90

64.29

30.27

37.04

15.02

8.13

.

microbiologie

21.32

32.33

8.65

36.00

0.78

0.54

0.80

1.21

5.69

2.82

8.32

.

parasitologie

. klinische toxicologie/pharmacie
.

.

.

.

7.72

6.70

0.85
1.81

pathologie

18.52

10.67

12.03

11.19

0.35

6.08

radiografie

46.54

44.36

44.59

44.58

18.22

9.32

contrastradiografie

15.26

54.78

62.95

51.72

0.52

4.40

(computer)tomografie

18.78

5.47

170.87
(90.02)

145.26
(91.67)

8.61

.

echografte

.

O.K.

.

fysiotherapie

.

logopedie

.

verpleegdagen

3502.63
(2380.30)

.

dagverpleging

1.85
(12.53)

.

medicijnen

.

EHBO

4.15

37.28
(91.83)

11.04
(49.18)

21.52

41.43

4.95
4.89
5.22
(35.03)

0.80

1.16

10.16

20.68
(80.64)
20.97

0.61

0.22

5150.99
(2230.56)

6480.09
(3169.90)

4433.04
(2377.60)

20.78
(36.94)

(10.02)

873.68
(274.06)

1072.60
(232.65)

1.19

103.60

138.21

188.43

118.04

32.97

18.88

10.76

18.68

10.00

11.14

0.92

2.37

16.99

7.25

. chirurgische

kunst- etl hulpmiddelen

TOTAAL

4203.66
(2925.79)

6110.99
(2550.63)

1.15

7420.68
(3448.95)

5256.70
(2743.68)

1196.27

1309.10

(305.77)

(271.54)
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Teneinde een indicatie te kunnen geven van de vele mogelijkheden

waarop de gegevens uit ons bestand gepresenteerd kunnen worden, zullen
de profielen voor de DRG 'peptic ulcer, age70cc(0)' hieronder nader uitgewerkt worden.

Tabel 5.9 laat zien hoe het mogelijk is de profielen te detail-

leren naar het tijdstip waarop de verrichting is uitgevoerd. Van elke
verrichting is de datum van uitvoering immers bekend, zodat aan de hand
daarvan onder meer aangegeven kan worden of de poliklinische verrichtin-

gen in de vier weken voorafgaande aan dan wel in de vier weken volgende

op de opname zijn uitgevoerd. Uit tabel 5.9. blijkt aldus dat de poli-

klinische activiteiten zich met name voorafgaand aan de opname hebben
afgespeeld.

Op analoge wijze zou ook het klinische activiteitenpatroon nader
uiteengerafeld kunnen worden. Daarbij kan onder meer aan de gesteld worden:

- welke verrichtingen in de eerste week of op de eerste dag van opname
worden uitgevoerd;

- welke verrichtingen pre-operatief worden gedaan;

- welke activiteiten aan het eind van de opname plaatsvinden.

Door op deze wijze een tijdsdimensie in het verrichtingenprofiel

aan te brengen, sluit de informatievoorziening beter aan op de medische
besluitvorming.

Een andere uitbreiding van de DRG-profielen is gelegen in de
gedetailleerdheid. Was in het voorgaande sprake van aggregatie van de
verrichtingen op 4-cijferig niveau van de KLUZA-groepen, in tabel 5.10
wordt een verrichtingenprofiel weergegeven op 6-cijferig niveau. We zien

daarin dat de meeste clusters uiteengerafeld worden in een aantal subgroepen.

Het meest elementaire niveau waarop DRG-profielen kunnen worden
gepresenteerd, is op verrichtingenniveau. Omdat ons gegevensbestand tot
op dit niveau uiteen te rafelen valt, hebben we in tabel 5.11 ter indi-

catie van de mogelijkheden het verrichtingencluster 'radiografie' nader
gespecificeerd. naaruit komt direct de beperking van dergelijke, gede-

taltleerde profielen naar voren: in plaats van 66n cluster zijn nu 11
verrichtingen opgenomen.

Elk cluster

op deze wijze uiteenrafelen,

zal

Tabel 5.9. Profielen voor DRG 'peptic ulcer, age70cc(0)', waarin poliklinische verrichtingen gespecificeerd naar
v66r resp. na opname

kosten

factuur

volume
na

v66r

v66r

na

v66r

opname

onderzoek specifieke systemen

0,11

1,09

0,07

2,29

22,97

1,18

2,83

31,11

2,44

endoscopie

0,20

1,24

0,07

28,00

170,33

9,33

30,27

179,60

7,25

6,09

0,11

fysiologische
functietesten
lab door derden

opname

na

4,07

28,32

28,32

0,16

opname

klinische chemie

2,04

19,71

0,33

24,54

251,60

3,28

24,86

249,38

1,94

haematologie

0,36

3,11

0,09

3,33

26,17

0,77

3,57

32,16

0,93

microbiologie

0,02

0,42

0,57

8,08

0,60

8,56

parasitologie

0,09

1,21

1,28

klinische toxicologie/pharmacie

0,04

2,82

3,91

1,42

4,26

40,33

7,78

73,98

0,84

23,38

39,57

36,82

81,67

0,98

3,91

5,41

19,23

radiografie

0,16

contrastradiografie

0,47

echografie

0,02

0,09

fysiotherapie

0,04

23,69
(11,59
0,16

EHBO

TOTAAL

0,04

0,17

0,16

0,89

0,80

3877,63
(1897,77)

6480,09
(3169,90)
0,04

13,22

3,78

3,78

22,20

3,00
105,11
(108,73)

4,56

7,00

7297,23
(3471,74)

6,34

6,34

257,49

188,43

46,64

medicijnen

9,28

5,22

0,02

verpleegdagen
dagverpleging

14,44

10,50

0,04

O.K.

2,12

1,53

0,31

pathologie

Z
..0

18,35
(53,54)

141,01
(115,05)

10,63

4889,98
(2313,28)

18,90
(55,46)
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Tabel

5.10. Profielen

voor

DRG

'peptic ulcer,

age70cc(0)', meer gede-

tailleerde clusters

volume

factuur

kosten

EEG

0,02

cardiovasculair onderzoek

0,04

0,53

2,62

ECG

1,20

24,78

30,59

endoscopie

1,51

207,67

217,12

5,63

3,62

1,13

3,17

longfunctietest

0,09

metabole functietest

0,02

0,46

0,46

lab door derden

0,16

28,32

28,32

0,02

0,41

0,43

0,51

27,56

18,96

21,56

251,45

256,79

0,31

1,89

2,00

3,24

28,38

34,65

microbiologie, overige

0,44

8,65

9,16

parasitologie, overige

0,09

1,21

1,28

klinische toxicologie/pharmacie

0,04

2,82

3,91

parthologie,

histologie

0,33

11,50

15,88

cytologie

0,02

0,53

0,68

klinische chemie, immunologisch/serologisch
isotopen in vitro
overige

haematologie, immunologisch/serologisch
overige

radiografie

1,58

44,59

81,76

overige contrastradiografieon

1,31

62,95

118,50

niet-obstetrische echografiean

0,11

4,89

24,64

O.K.

0,02

5,22

9,28

massage-therapie

0,04

0,80

0,89

verpleegdagen

23,69

6480,09

3877,63

dagverpleging

0,24

20,78

34,89

46,64

188,43

257,49

0,22

10,00

15,19

7420,68

5049,90

medicijnen
EHBO

TOTAAL
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Tabel 5.11. Radiografie@n m.b.t. DRG 'peptic ulcer, age70cc(0)'

aantal

tarief

factuur

kostprijs

kosten

code

omschrijving

1002

hersenschedel, incl.
neusbeen

0,02

32,65

0,73

65,29

1,45

2002

aangezichtsschedel

0,04

31,00

1,38

65,29

2,90

3102

cervicale wervelkolom, of deel

0,04

39,20

1,74

49,24

2,19

3302

lumbosacrale wervelkolom

0,02

56,35

1,25

49,24

1,09

4202

scapula/clavicula

0,04

45,70

2,03

51,51

2,29

4402

elleboog en/of
onderarm

0,02

15,50

0,34

51,51

1,14

4602

pols en/of hand
en/of vingers

0,04

13,05

0,58

45,39

2,02

5002

thorax, incl. doorlichting

0,96

27,75

26,52

53,46

51,08

6202

larynx en trachea

0,02

23,70

0,53

49,24

1,09

7002

buikoverzichtsonderzoek

0,33

26,90

8,97

45,39

15,13

9202

bekken resp. heupgewrichten

0,02

23,70

0,53

61,36

1,36

TOTAAL

1,58
(1,29)

44,59
(38,44)

81,76
(66,38)
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derhalve leiden tot een erg uitgebreid en onoverzichtelijk DRG-profiel.

Afhankelijk van het doel dat men met de analyse van de DRG-profielen
voor ogen heeft, kan een dergelijke, verregaande specificatie in een
aantal situaties evenwel toch zinvol zijn; bijvoorbeeld als men toepassingen op het terrein van de Intercollegiale Toetsing op het oog heeft.

Het spreekt voor zich dat de zojuist besproken mogelijkheden ook
in combinatie uitgevoerd kunnen worden: het poliklinisch gedeelte van de

DRG-profielen kan ook gepresenteerd worden op een minder geaggregeerd
KLUZA-niveau, of uitgeplitst naar de diverse soorten verrichtingen. Het-

zelfde geldt voor de specificatie van de profielen naar tijdstip van
uitvoering. Het factuurbestand bestaat op het meest gedetailleerde niveau immers uit de individuele verrichtingengegevens.

5.3. APG-profielen

Ook voor de in hoofdstuk 4 beschreven homogene

poliklinische

patiantengroepen is het mogelijk om profielen samen te stellen.

De factuurgegevens van veel patibnten zullen niet volledig zijn

omdat wij slechts beschikken over facturen m.b.t. de periode 1-10-1979
t/m 31-1-1981. Toepassen van statistische technieken voor het bepalen
van pati@nten met extreem hoge kosten is derhalve niet zinvol. Teneinde
toch te kunnen komen tot homogenere APG-profielen, hebben we echter wel

pati5nten wier eerste bezoek aan de KNO-arts na 1-11-1980 viel, buiten

beschouwing gelaten, daar met name bij deze patianten sprake kan zijn

van nog niet bedindigde behandelingen. Daarnaast zijn ook patiinten,
wier kosten f 1000,- te boven gaan, buiten beschouwing gelaten als zijn-

de a-typische patidnten;

veelal zullen deze patiinten ook bij andere

specialisten onder behandeling zijn, hetgeen het APG-profiel kan be nvloeden i.v.m. de gebrekkige vastlegging van de aanvragende specialist.

In tabel 5.12 zijn voor enkele APG's de verrichtingen-, kostenen declaratieprofielen opgenomen. Gezien de voorheen geschetste tekort-

komingen in het factuurhestand m.b.t. de poliklinische pati&nten zullen
de

in

tabel

5.12

beschreven

tabellen een niet helemaal

juist beeld

schetsen. Enerzijds kunnen in deze profielen verrichtingen zijn opgenomen die door andere specialisten dan de KNO-arts zijn aangevraagd; an-

Tabel 5.12: APG-profielen

neusbijholten, kinderen

trommelvliesbuisjes
(0-6 jaar)

aantal patidnten

128

52

volume factuur kosten
. onderzoek specifieke systemen
(m.n. audiogram)

1.20

18.33

42.64

0.27

0.09

4.53

3.92

. fysiologische
functie-testen
. klinische chemie

volume

allergie,
bekende patidnt

allergie,
nieuwe patifnt

63
factuur kosten

91

volume factuur kosten

5.42

13.51

0.08

0.02

1.80

0.66

0.30

0.23

11.46

8.76

1.65

2.90

volume factuur kosten

6.45

0.04

23.93

11.12

47.90

36.02

1.12

2.61

0.84

78.82

29.70

1.46

72.56

54.02

0.84

4.71

9.34

.

haematologie

0.16

3.23

3.42

0.15

2.65

2.80

0.16

0.81

1.72

.

micro-biologie

0.21

2.30

2.43

0.17

2.68

2.84

0.08

1.67

1.77

0.08

0.86

0.91

.

pathologie

0.01

0.27

0.37

0.02

0.66

0.92

0.29

9.02

12.25

0.86

29.23

40.28

.

radiografie

0.48

14.16

34.02

1.10

39.44

69.97

0.78

26.60

46.00

1.13

34.16

73.06

. contrastradiografie

0.02

0.59

1.49

0.02

0.83

1.37

0.03

2.15

5.15

0.02
(0.15)

1.15
(7.74)

2.05
(13.75)

. (computer-)
tomografie
.

echografie

.

OK

. logopedisch onderzoek zonder
dat behandeling
Volgt
.

EHBO

. chirurgische
kunst- en hulpmiddelen

TOTAAL

0.06

1.35

72.38
128.61
(1.18) (64.83) (115.19
-

0.05

2.22

1.74

0.06

2.81

4.27

19.62

19.62

0.59

140.44
242.53
(119.53) (188.54:

16.73

0.87
45.43
(0.82) (42.90)

0.08

3.46

26.25

80.72
(76.23)

5.26

129.73
211.69
(146.78) (183.32)

0.02

0.75

0.59

0.01

0.52

0.41

0.25

11.43

17.36

0.03

1.48

2.25

128.00
139.81
(134.97) (121.60)

224.60
(172.54)

214.63
(136.04)
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derzijds zijn verrichtingen, die v66r 1-10-1979 of na 31-1-1981 zijn ge-

daan, buiten beschouwing gebleven. Omdat deze vertekeningen evenwel bij

alle APG's in meerdere of mindere mate zullen voorkomen en omdat gege-

vens van patianten die na 1-11-1980 bij de KNO-arts onder behandeling
zijn gekomen, niet in de profielen zijn verwerkt, zullen de algemene
tendenzen die uit de APG-profielen naar voren komen, toch juist zijn. De
belangrijkste conclusies die m.b.t. deze profielen getrokken kunnen worden, zijn:

- de 2 APG's m.b.t.

'allergie' verschillen met name in de mate waarin

laboratorium-onderzoek en rantgenverrichtingen worden aangevraagd;

- pati nten uit de APG 'trommelvliesbuisjes, 0-6 jaar' verschillen van
de patianten uit andere APG's m.b.t. de operatie en de daarbij ingebrachte trommelvliesbuisjes - chirurgische kunst- en hulpmiddelen -;
- pati nten uit de APG 'neusbijholtenaandoeningen bij kinderen' doen met
name een beroep op de r8ntgen-afdeling en de OK;

- waar in hoofdstuk 4 bleek dat de gemiddelde kosten van de verschillen-

de APG's elkaar niet veel ontliepen, blijkt nu dat de opbouw van deze
kosten veel uiteen loopt. APG's zijn derhalve toch van helang voor het

verkrijgen van inzicht in het beslag dat vanuit de polikliniek KNO
gelegd wordt op de diverse ziekenhuisfaciliteiten;

- vergelijking van declaratie en kosten per verrichtingencluster leert
dat in de meeste gevallen de opbrengsten de kosten niet dekken. Zoals

we in par. 5.2 reeds hebben gezien, wordt dit gecompenseerd door de
'subsidi ring' van de kant van klinisch behandelde patidnten.

Natuurlijk is het verleidelijk om in het kader van de verschuiving van klinisch naar poliklinisch werken de profielen van overeenkomstige DRG's en APG's te vergelijken.

Uit de zojuist gemaakte opmerking m.b.t. de 'subsidijring' van

de poliklinische pati8nten door de klinische pati@nten zal duidelijk
zijn geworden dat we ons daarbij niet mogen baseren op de tarieven. Dit

zou een vertekend beeld geven van de substitutie-effecten ten faveure
van de polikliniek. Maar ook de kosten van een klinische 'tympanotomie

bij kinderen'

- f 791,36 - mogen evenwel niet zonder meer vergeleken

worden met de kosten van de dienovereenkomstige poliklinische behandeling - f 242,53 -. Men dient zich immers te realiseren, hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen:

9n R

- in de DRG-profielen zijn alleen de poliklinische verrichtingen verwerkt die binnen een maand v66r of na de opname zijn gedaan;

- in onze berekeningen resulteren voor alle APG's te lage kosten i.v.m.

de onvolledigheid van het factuurbestand. Dit probleem speelt bij de
APG 'trommelvliesbuisjes' des te meer omdat hier veelal sprake is van

een

langdurige behandelperiode. Daar

staat

tegenover dat het ook moge-

lijk is dat de kosten m.b.t. een APG te hoog uitgevallen zijn omdat er

kosten van verrichtingen in zijn verwerkt die niet door de KNO-arts,
maar een, onbekende, andere specialist zijn aangevraagd;

- in de APG-profielen zijn de kosten van de polikliniek-bezoeken A
f 16,73 niet opgenomen;
-

dezelfde operatie

'

transmeatale drainage van het middenoor of midden-

oorbeluchting (m.b.v. polytheenbuisje)' wordt voor klinische patiinten

gedeclareerd tegen tariefgroep 5&5 235,-, terwill het poliklinisch
operatie-tarief f 52,50 bedraagt. Op basis van de kosten/opbrengsten-

ratio van 1.7767 resulteert hieruit een onterecht kostenverschil van
f 417,55 - f 93,28 = f 324,27 per operatie;

Naast deze opmerkingen die alle zijn terug te voeren op tekortkomingen in het gegevensbestand is het overigens ook nog de vraag of men

zich bij de vergelijking van de kosten van klinisch en poliklinisch behandelen mag baseren op de integrale kostprijs van de behandeling:

- een groot gedeelte van de ziekenhuiskosten wordt immers niet belnvloed
door de keuze tussen klinische en poliklinische behandeling. Idealiter

zou men de marginale kosten van beide alternatieven dienen te vergelijken. Deze grootheden vallen over het algemeen beduidend lager uit
dan de gemiddelde, integrale, kosten; zo geeft Van Aert (1977, p. 230)

- op basis van een econometrische analyse op bedrijfstakniveau - aan
dat voor het gemiddelde ziekenhuis de marginale kosten per opname 8,2%

bedragen van de gemiddelde kosten. Daar wij de variabiliteit in de
kosten alleen voor het klinisch-chemisch en haematologisch laboratorium op micro-niveau hebben geanalyseerd, kunnen wij vanuit deze invalshoek geen indicatie geven van de hoogte van de marginale kosten;

- uitgaan van de marginale kosten van een behandeling is echter alleen
juist als voor een individuele patibnt wordt nagegaan welke behandeling voor het ziekenhuis de minste kosten met zich meebrengt. Als het
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hehandelregimes betreft, en dus patiantengroepen, dient men zich op de

differentiAle kosten te baseren: hoe groot is het verschil in totale
ziekenhuiskosten als men het behandelpatroon van een bepaald type pa-

tianten wijzigt? Zo zullen de kosten van een verpleegafdeling nauwelijks belnvloed worden door het feit dat een enkele pati@nt niet opge-

nomen wordt, maar poliklinisch behandeld wordt. Indien dit evenwel het

geval is voor patiUntengroepen in zijn totaliteit, kunnen daar gevol-

gen uit voortvloeien m.b.t. de personele bezetting of kan zelfs overwogen worden een verpleegafdeling te sluiten.

Samenvattend kunnen we concluderen dat men zich goed dient te
realiseren hoe de kostentotalen zijn opgebouwd; zowel t.a.v. de verrichtingen die al dan niet in de profielen zijn verwerkt als t.a.v. de kost-

prijs die gehanteerd is. De integrale kostprijs moge dan al een grote

verbetering zijn in vergelilking tot het tarief - op integrale knstprijsbasis zal het verschil minder in het voordeel van poliklinisch han-

delen uitvallen i.v.m. het wegvallen van de 'subsidies' -, beter is het

om uit te gaan van de differentiMle kosten. Het onderscheiden van de
integrale kostprijs in een aantal componenten, zoals in tabel 2.8, kan
daartoe aanknopingspunten bieden, maar ook het onderzoek naar de variabiliteit van de kosten is in dit kader van belang (par. 2.4).
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6. Toepassingsmogelijkheden

In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven hoe het kosteninzicht in
ziekenhuizen verder uitgewerkt kan worden. Daarbil bewegen we ons nog
steeds op economisch terrein.

Het medisch handelen richt zich op de individuele patiAnt. Ten
behoeve van het diagnostisch onderzoek en de behandeling van een pati@nt
kan de specialist 66n of meerdere verrichtingen aanvragen, een operatieve ingreep verrichten en de patiant eventueel voor korte of lange tijd
opnemen.

In de relatie tussen deze door de specialist aangevraagde ver-

richtingen en de uit de kostenanalyses resulterende inzichten ligt de
kiem van ons pati'dnt-geori'6nteerde informatiesysteem. Door enige ordening aan te brengen in het amorfe geheel van deze pati8ntengegevens door
de patiJnten op zodanige wijze in groepen in te delen, dat er sprake is
van patiUnten met min of meer dezelfde aandoening en min of meer dezelfde behandeling, bevinden we ons immers op een abstractie-niveau dat zo-

wel voor medicus als econoom perspectief biedt. Voor de medicus omdat in
deze patiantengroepen zijn vakgebied herkenbaar blijft, voor de econoom

omdat hij ziln inzichten heeft kunnen verbreden. Dit heeft tot gevolg
dat in de DRG-profielen de economische gevolgen van het medisch handelen

bespreekbaar worden omdat daarin een voor heide disciplines verstaanbare
taal wordt gesproken.

De toepassingsmogelijkheden van een dergelijk informatie-systeem

zijn legio en vloeien voor het grootste gedeelte voort uit de link die
tussen medische besluitvorming en bedrijfsvoering wordt gelegd. In dit
hoofdstuk zullen de belangrijkste toepassingsterreinen nader besproken
worden: bedrijfsvergelijking (par. 6.1), intercollegiale toetsing (par.
6.2), interne budgettering (par. 6.3), opnamebeleid en planning van OK
(par. 6.4) en financiering van ziekenhuizen (par. 6.5).
Naast

deze mogelijkheden kan men zich natuurlijk ook op andere

terreinen op DRG's haseren. In paragraaf 1.2 ziln reeds de op de informatie-theorie gebaseerde toepassingen besproken, die een casemix-indicator

afleiden

uit

het

DRG-classificatiesysteem;

zie

Evans

en Walker

(1972), Horn en Schumacher (1979), Schumacher e.a. (1979), Klastorin en
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Watts (1980) en Watts en Klastorin (1980). Deze casemix-indicatoren vinden hun toepassing met name in de econometrische modellen m.b.t. ziekenhuiskosten en krijgen zo veelal de functie van planningsparameter.

Voorts kan men denken aan de epidemiologie. Het DRG-classificatiesysteem wordt immers gekenmerkt door het hanteerbaar aantal, medische

an economische zinvolle groepen. Dit hetekent dat t.b.v. de beschrilving

van de in ziekenhuizen opgenomen pati#nten niet langer van een meer of
minder verregaande onderverdeling in diagnosegroepen, elk eventueel op-

gesplitst in aantal operatiegroepen, leeftijdscategoriedn e.d., uitgegaan hoeft te worden, maar men van een zinvolle groepering op basis van
de verschillende patidntenkenmerken kan uitgaan. Het belangrijkste voor-

deel van het hanteren van DRG's op het terrein van de epidemiologie is
evenwel gelegen in de kosteninformatie: aan de epidemiologische gegevens
kan een (ziekenhuis-)prijskaartje gehangen worden; zie Thompson (1978).

Een toepassing die in het verlengde ligt van deze mogelijkheden

op het terrein van de epidemiologie, betreft de regionale planning van
de gezondheidszorg. Aan de hand van informatie m.b.t. de morbiditeit van

de diverse bevolkingsgroepen en de toekomstige samenstelling van de be-

volking,

kan in combinatie met de DRG-verrichtingenprofielen richting

gegeven worden aan het

planningsbeleid,

zie

ook

Fetter e.a.

(198la,

hfdst. 7) en Thompson (1982). Hierbij zij evenwel aangetekend dat het de

vraag is of dit een wenselijke ontwikkeling is. Dit zou immers inhouden

dat t.b.v. de regionale planning wordt uitgegaan van dezelfde gegevens

als bij het interne ziekenhuisbeleid. Voor zover de regionale planning
niet door ziekenhuismedewerkers maar door andere functionarissen wordt

uitgewerkt, houdt dit in dat men extern niet alleen de kaders schept,
waarbinnen het interne ziekenhuisbeleid zich afspeelt, maar men dit beleid

ook rechtstreeks kan beinvloeden.

Regionale planning dient

zich

evenwel tot de instellingen zelf te beperken en zich niet op het terrein

van de pati ntenzorg te begeven. Voor een nadere bespreking van de be-

leidsniveaus waarop DRG's een rol kunnen spelen, wordt verwezen naar
par. 6.5, waarin de ziekenhuisfinanciering aan de orde wordt gesteld.

6.1. Bedrijfsvergelijking

Zoals we in paragraaf
m.b.v.

1.2 hebben gezien,

is het mogelijk om

econometrische technieken ziekenhuiskostenfuncties te schatten.
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Deze kostenfuncties geven de invloed op de hoogte van de ziekenhuiskos-

ten aan, die uitgaat van het aantal ziekenhuisbedden, de samenstelling
van de medische staf, de aanwezige faciliteiten, het bouwjaar, de aanwe-

zigheid van opleidingen voor arts-assistenten en co-assistenten e.d. We

hebhen ook aangegeven dat het mogelijk is om daaruit de relatieve posi-

tie van een ziekenhuis in de totale ziekenhuiswereld te bepalen. Door
immers uit te gaan van de ziekenhuiskenmerken van dat ziekenhuis en deze

te substitueren in de geschatte regressievergelijking, verkrijgt men een
indicatie van de kosten voor het geval dat het gefunctioneerd zou hebben

als het gemiddelde ziekenhuis met dezelfde kenmerken. Uit een vergelijking van deze kostenindicatie met de werkelijke ziekenhuiskosten kan de
relatieve kostenpositie worden afgeleid.

Als verfijning van deze methode worden soms afzonderlijke kostenfuncties

geschat

voor

elke

onderscheiden

ziekenhuiscategorie.

Dit

onderscheid wordt veroorzaakt door de veronderstelling dat er geen sprake is van &6n homogene kostenfunctie voor alle ziekenhuizen gezamenlijk,

maar dat voor elke categorie een afzonderlijke kostenfunctie gespecificeerd moet worden (Klastorin en Watts, 1980).

Dergelijke bedrijfsvergelijkingen worden uitgevoerd op bedrijfs-

tak-niveau en zijn niet in staat tot een verregaande detaillering van de

gevonden kostenverschillen te komen: of men nu uitgaat van categoriein
van ziekenhuizen,

of niet de totale ziekenhuizen in ogenschouw neemt,

maar slechts bepaalde kostensoorten of de kosten van bepaalde afdelin-

gen, de invalshoek blijft in alle gevallen het ziekenhuis. Het belang
van een dergelijke benadering is derhalve met name gelegen in het feit
dat de betekenis van institutionele factoren ter verklaring van kosten-

verschillen aangegeven kan worden (Van Aert en Van Montfort, 1980, p.
137).

De bedrijfsvergelijking die uitgaat van de FBR tracht tot een
verdergaande analyse van de kostenverschillen te komen. Daartoe gaan men

uit van de totale, directe 6n indirecte, kosten van de ziekenhuisafdelingen en poogt men de verschillen in kostenstructuur, die bestaan tussen

de

verschillende

ziekenhuizen,

te

verklaren.

Omdat

men

echter

slechts beschikt over globale maatstaven met betrekking tot het activi-

teitenniveau op deze afdelingen, moet men zich noodgedwongen beperken
tot een globale analyse.
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Met behulp van de DRG-profielen kan men dergelijke bedrijfsvergelijkingen twee stappen uitbreiden. Ten eerste omdat in de DRG-profielen wordt aangegeven hoe het activiteitenniveau van de diverse afdelingen Miteen valt in

se

niet

hlijft

individuele

verrichtingen. Ten tweede omdat de analy-

steken op verrichtingenniveau,

maar doorgetrokken kan

worden naar de patiAnten ten behoeve van wie de verrichtingen zijn uitgevoerd. De DRG's herleiden deze patiZntengegevens daarbij tot een over-

zichtelijk en zinvol geheel. Daarmee wordt de bedrijfsvergelijking van
meso-niveau naar micro-niveau verlegd, zodat het ziekenhuis niet alleen

zijn positie binnen de totale ziekenhuiswereld kan bepalen, maar ook
t.b.v. de interne bedrijfsvoering een verdergaande analyse van de patibntenzorg kan uitvoeren.

In Appendix 4 wordt uiteengezet hoe de SMR de verwachte verpleegduur berekent:

de landelijke pool met medische pati5ntengegevens

wordt in een aantal patipntengroepen onderverdeeld en voor elke groep
wordt de gemiddelde verpleegduur berekend. Door alle patidnten uit een
bepaald ziekenhuis op dezelfde wijze onder te verdelen in pati5ntengroe-

pen en hen als extra kenmerk de gemiddelde verpleegduur van de betref-

fende groep in de landelijke SMR-pool mee te geven, kan de verwachte
verpleegduur van het ziekenhuis berekend worden.

Vergelijken van de op basis van op dit nieuwe kenmerk gebaseerde

gemiddelde verwachte verpleegduur met de gemiddelde werkelijke verpleeg-

duur wordt wel verdedigd vanuit het standpunt dat de gemiddelde verpleegduur van het betreffende ziekenhuis wordt vergeleken met een referentiebestand dat bestaat uit pati6nten met dezelfde hoofddiagnose, ope-

ratieve ingreep en leeftijd. Omdat dergelijke vergelijkingen in ultimo
gebaseerd zijn op individuele patiBntengegevens, betreft vergelijken van

werkelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur een vorm van bedrijfsvergelijking op micro-niveau. Daar de SMR-gegevens echter niet meer in-

formatie m.b.t.

het beroep op ziekenhuisvoorzieningen bevatten, moet

deze vorm van bedrijfsvergelijking noodgedwongen beperkt blijven tot de
verpleegduur. Door integratie van SMR-gegevens met verrichtingengegevens

komt een verdergaande bedrijfsvergelijking op micro-niveau evenwel binnen bereik.
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Naar analogie van de berekeningswijze m.b.t. de verwachte verpleegduur, is het immers ook mogelijk om het 'verwachte' aantal laboratorium-bepalingen, rBntgenonderzoeken, operatieve ingrepen e.d. te bepa-

len. Daartoe dienen we de SMR- en verrichtingengegevens te integreren en

overeenstemming te bereiken omtrent de te onderscheiden patidntengroepen. Hieronder zal uiteengezet worden hoe een dergelijke bedrijfsvergelijking op DRG's gebaseerd kan worden. Deze bedrijfsvergelijking zal op-

gezet worden in de vorm van een verschillen-analyse. De grootheden die
zijn aangegeven met een ' hebben daarbij betrekking op gegevens uit de
landelijke pool, de overige gegevens op het te analyseren ziekenhuis.

Als T en T' de gemiddelde kosten per opname in het betreffende
ziekenhuis, resp. de landelijk gemiddelde kosten per opname voorstellen,
dan valt dit verschil als volgt op te splitsen:

- case-mix verschil

Zij fi de fractie patipnten in DRGi en ki de gemiddelde kosten

per opname in DRGi, dan bedraagt het verschil dat toegeschreven kan
worden aan verschillen in de behandelde patiBntenpopulatie:

I (f -f') k'

i i i

i

- verschillen in verrichtingenprofiel

Zij Vij het gemiddeld aantal verrichtingen van type j t.b.v.
patiinten uit DRGi en pj de kostprijs van verrichting j, dan bedraagt
het verschil ten gevolge van verschillen in het verrichtingenprofiel
van DRGi:

ki - ki =

(vij-vij) p

.

- verschillen in de kostprils per verrichting
Dit verschil bedraagt

pj-pi.
Samenvattend kunnen we het verschil in de gemiddelde kosten per
opname als volgt schrijven:

T-T' =

E
i,j

{fi vij pj - fi vij p'j}
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+

E

i,j
E

case-mix

(fi-i) vi-1 pl

f (v -v'
i

ij

i,j

+E f v
i,j

i

ij

verrichtingenprofiel

)p'

j

(p -p,)

ij

j

kostprijs

j

Nadere beschouwing van deze onderscheiden verschillen leert ons
het volgende:

- het casemix-verschil wordt in de bedrijfsvergelijking op meso-niveau
zo goed mogelijk benaderd m.b.v. casemix-indicatoren. Daartoe valt men
veelal terug op gegevens m.b.t. de samenstelling van de medische staf,

de aanwezige ziekenhuisvoorzieningen of de spreiding van de opnamen
over een aantal diagnose-categorieln; zie ook paragraaf 1.2. Op micro-

niveau kan dit onderscheid diepgaander worden geanalyseerd, omdat we

op de hoogte zijn van de samenstelling van de patiantenpopulatie in
termen van DRG's;

- verschillen in verrichtingenprofielen zijn in principe terug te voeren

op verschillen in de aanwezige voorzieningen en op verschil van inzicht tussen de behandelende specialisten; in de praktijk kan evenwel

ook heterogeniteit van de onderscheiden patiantengroepen een rol spelen m.b.t. dit verschil;

- verschillen in de kostprijs per verrichting zijn terug te voeren op
meerdere

factoren.

Daarbij kan men zowel denken aan verschillen in

produktietechniek - een verregaand geautomatiseerd laboratorium versus

een laboratorium dat grotendeels op handbepalingen is aangewezen -,
verschillen in de prijs van produktiefactoren - met name de afschrijvingskosten zullen veel uiteenlopen omdat afgeschreven dient te worden
op basis van historische kosten -, efficiency-verschillen, verschillen

in bezettingsgraad en schaalvoordelen. Deze laatste grootheid zal met
name betrekking hebben op verschillen in de indirecte kosten per ver-

richting.

dienst,

De

kosten

van

directie,

huishoudelijke dienst e.d.

economische

en

administratieve

zijn immers ook opgenomen in de

integrale kostprijs van een verrichting, zodat daaraan voor een groter
ziekenhuis schaalvoordelen kunnen vastzitten.

In principe is het kostprijsverschil in een verder doorgevoerde

verschillenanalyse uiteen te rafelen in bovengenoemde componenten. In
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het kader van bedrijfsvergelijking is dit evenwel minder zinvol. De
beoordeling van bezettingsgraad, schaalvoordelen en efficiency dient
immers niet te geschieden aan de hand van de kostprijs der verrichtin-

gen, maar op

afdelingsniveau. Isolatie van het kostprijseffect in to-

taliteit is daarentegen wel zinvol omdat daardoor de verschillen in
case-mix en verrichtingenprofielen tussen het onderzochte ziekenhuis

en het landelijk gemiddelde gewaardeerd worden tegen dezelfde kostprijs per verrichting. Of men daarbij uitgaat van de integrale kost-

prijs, de kostprijs exclusief overheads of het tarief, is minder van
belang dan deze uniformiteit in de waardering.

Elk van de drie onderscheiden verschillen kan aan bepaalde oor-

zaken en veroorzakers worden toegewezen. Zo zal het casemix-verschil
samenhangen met de samenstelling van de medische staf en de beschikbare
faciliteiten in het ziekenhuis en met de leeftijdsopbouw van de adheren-

te bevolking. Naast deze min of meer extern bepaalde oorzaken van ver-

schillen in case-mix moet in dit kader evenwel ook gewezen worden op
verschillen in opnamebeleid.

Verschillen in de verrichtingenprofielen

zijn grotendeels toe te wijzen aan de medici; hierin kan aanleiding ge-

vonden worden om deze verschillen in de besluitvorming van de medici
nader te analyseren (zie ook par. 6.2). Kostprijsverschillen, tot slot,
hangen grotendeels af van de bedrijfsvoering, al zal ook het aanvraagpatroon van de specialisten hierbij een rol spelen, met name voor zover

daardoor de bezettingsgraad van de afdeling bernvloed wordt en de aanvragen buiten de normale bedrijfstijden vallen.

Zodra men van elke pati8nt de werkelijke dn de verwachte cijfers

kent, is het mogelijk om bovenstaande verschillen-analyse uit te voeren.

Op dezelfde manier als de SMR in staat is niet alleen de werkelijke en
verwachte gemiddelde verpleegduur voor het ziekenhuis als geheel te berekenen, maar dit ook kan voor de afzonderlijke specialismen, specialis-

ten, diagnose-groepen of operatie-groepen, kan ook bovenbeschreven verschillen-analyse voor elk van deze deelgroepen afzonderlijk worden uit-

gevoerd. Daarmee behoort het tot de mogelijkheden de bedrijfsvergelijking op micro-niveau tot in detail uit te voeren: eerder geconstateerde
verschillen kunnen nader worden geanalyseerd.

Omdat wij in vergelijking tot de wijze waarop de SMR de verwach-

tingscijfers berekent,

slechts een zeer beperkt aantal,

expliciet om-
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schreven, patiantengroepen onderscheiden, komt onze bedrijfsvergelijking

in principe neer op het per DRG analyseren van geconstateerde verschillen in de profielen. Deze analyse kan zowel betrekking hebben op de ver-

richtingenprofielen als op de kostenprofielen omdat van elke verrichting
het prijskaartje bekend is.

Door de bedrijfsvergelijking op deze manier uit te voeren, is
het ook mogelijk categorale en algemene ziekenhuizen te vergelijken en
de oorzaken van de geconstateerde verschillen te lokaliseren.

Zondervan (198Oa,
'het

bestaan

198Ob)

gaat in een tweetal artikelen in op

en bestaansrecht van categorale

strijdt daarin ondermeer de stelling dat

ziekenhuizen'.

Hij be-

'in categorale ziekenhuizen

geen efficient gebruik gemaakt wordt van apparatuur,

hulpdiensten en

centrale voorzieningen' door de gemiddelde kosten per verpleegdag van
beide categoriedn ziekenhuizen te vergelijken en tot de conclusie te
komen (198Ob, p. 582): "Ten eerste zijn blijkbaar gespecialiseerde ziekenhuizen minder kostbaar dan verwacht. De kosten van de normale produktie-eenheid (een verpleegdag) liggen immers gemiddeld 15% lager dan de

gemiddelde kosten voor de gezamenlijke Nederlandse ziekenhuizen. In de
tweede plaats zijn er instellingen in de groep categorale ziekenhuizen,

die nog aanmerkelijk goedkoper werken. Een voorbeeld is het Ooglildersgasthuis met een kostenniveau dat 30% lager ligt dan dat van de gezamenlilke Nederlandse ziekenhuizen."

Door niet de gemiddelde kosten per verpleegdag, maar per opname
- een andere normale produktie-eenheid - te vergelijken en een verschil-

len-analyse uit te voeren, zou een heter gefundeerde conclusie mogelilk
zijn geweest:

- het casemix-verschil geeft aan, in hoeverre de verschillen in gemiddelde kosten per opname toegeschreven kunnen worden aan verschillen in
de samenstelling van de behandelde pati ntenpopulatie;

- verschillen in het verrichtingenprofiel geven aan in hoeverre pati@nten uit dezelfde DRG anders behandeld worden;

- kostprijsverschillen zullen geIdentificeerd dienen te worden.

Na een dergelilke analyse mag Zondervan ziln conclusies alleen

baseren op de verschillen in de DRG-verrichtingenprofielen en op de verschillen in de kostprijs der verrichtingen. Met name dit laatste verschil heeft betrekking op de door Zondervan bestreden stelling. Daarbij
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zal dan in principe van de eerdergenoemde componenten van het kostprijs-

verschil het verschil ten gevolge van een afwijkende prijs van de produktiefactoren

huiten beschouwing gelaten moeten worden,

teneinde

te

voorkomen dat met name de verschillen in afschrijvingskosten, die voort-

komen uit het afschrijven op basis van historische kosten, de resultaten
vertekenen.

Welke invloed het uitvoeren van een dergelijke bedrilfsvergelij-

king heeft op de door Zondervan getrokken conclusies, blijft hier overigens in het midden.

Thompson e.a. (1978) halen nog een vorm van bedrijfsvergelijking

aan: het vergelijken van academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen.

Als men een indicatie wil hebben van de kosten van onderzoek en
onderwijs, mag men immers niet zonder meer de gemiddelde kosten per opname in een academisch en een algemeen ziekenhuis vergelijken. Deze gemiddelden worden immers mede beInvloed door de case-mix. Daar deze in
een academisch ziekenhuis over het algemeen zwaarder en duurder zal zijn
dan in een algemeen ziekenhuis, zou verwaarlozing van deze factor kunnen

leiden tot een overschatting van de kosten van onderzoek en onderwijs.
Alleen uiteenrafeling van het totale verschil in een aantal componenten

maakt een billijke vergelijking mogelijk: "As has been emphasized here,
case-mix alone will not explain all the cost differences between teaching and nonteaching hospitals. Further examination of the ancillary ser-

vice data may well reveal different patterns of ordering laboratory test

or radiological examinations in teaching hospitals as well as different

production costs of such services. It is held, however, that until the
diagnostic mix problem

teaching

mission....

is

accounted

cannot

be

for,

the

costs

of

the

tertiary

identified." (Thompson, e.a. (1978), p.

174).

Dit is dan ook de reden dat in het aan de Rijksuniversiteit Lim-

burg uitgevoerde 'Academiserings-onderzoek' rekening wordt gehouden met

de invloed van case-mix verschillen. Men heeft gepoogd zich daarbij op
de Amerikaanse DRG-definities te baseren. Ook bij dit onderzoek deed men

echter de bevinding dat met name de homogeniteit van de DRG's m.b.t.
niet-geopereerde patianten te wensen overlaat; zozeer zelfs dat men van
een vergelijking op basis van deze Amerikaanse DRG-definities heeft moe-
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ten afzien.

Ter volledigheid zil opgemerkt, dat de landelijk gemiddelde DRGverrichtingen- en kostenprofielen in het kader van de boven beschreven

bedrijfsvergelijking slechts als referentiekader fungeren, waaraan het
ziekenhuis zich kan spiegelen. Aan de resultaten van deze vergeli]king

zijn evenwel geen financi&le consequenties verbonden. Er wordt slechts

informatie verstrekt aan het ziekenhuis, aan de hand waarvan het zijn
eigen positie tenmidden van de overige ziekenhuizen kan bepalen en waaraan indicaties voor nader onderzoek ontleend kunnen worden. Op dit punt
verschilt bedrijfsvergelijking wezenlijk van de in par. 6.5 te heschrij-

ven financiering van ziekenhuizen op basis van DRG's, waarbij de landelijk gemiddelde profielen tot norm verheven worden en de basis van het
tariefstelsel zijn.

6.2. Intercollegiale Toetsing

"Intercollegiale toetsing is een vorm van onderzoek en beoordeling van de kwaliteit van de verleende zorg, waarbij degenen die onder-

zoeken en beoordelen en degenen waarvan de zorgverlening onderzocht en
beoordeeld wordt, tot hetzelfde beroep behoren, aan de hand van algeme-

ne, voor dat beroep aanvaardbare maatstaven, met de bedoeling door deze
beoordeling het kwaliteitsniveau van de te verlenen zorg te bevorderen."

(Gemeenschappelijke Commissie,

ingesteld door de Geneeskundige Vereni-

ging tot Bevordering van het Ziekenhuiswezen en de Landelijke Specialis-

ten Vereniging,

1976,

p. 27).

In dit kader wordt ook wel onderscheid

gemaakt in de evaluatie van het uiteindelijke resultaat van het medisch
handelen - 'outcome'-toetsing -, evaluatie van het proces waarlangs het
resultaat is behaald en evaluatie van de situatie waarbinnen het resul-

taat behaald is. Het zal evenwel duidelijk zijn dat deze drie aspecten
met elkaar in verband staan.

"Toetsing is geen medische

rechtspraak van toetsers over ge-

toetsten. Het is primair een educatief proces. Hieruit vloeit voort dat

het niet zozeer om een kritische beoordeling van de behandeling van 66n
patiant, doch om een evaluatie gaat - die daarom niet minder kritisch
hehoeft te zijn - van het handelen van een of meer specialisten ten aan-

zien van een reeks gevallen." (Gemeenschappelijke Commissie, 1976, p.
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5). Het is op dit punt dat Intercollegiale Toetsing en patiantgeorianteerde

informatiesystemen raakvlakken hebben.

Reeds

eerder hebben we

immers aangegeven dat een dergelijk informatiesysteem zou kunnen uitgroeien

tot

een

synthese

tussen economie

(1978, p. 196) gaat daar verder op

in:

en gezondheidszorg.

Groot

"Hierbij zij nog opgemerkt, dat

ook de kwaliteitscontrole van het medische werk niet op het individuele
geval betrekking heeft, maar aansluiting zoekt op hetgeen als 'normaal'
gekwalificeerd kan worden.

Analyse naar kwaliteit en doelmatigheid blijken zodoende tenslotte op gelijk abstractie-niveau plaats te moeten vinden."
Hieruit mag niet afgeleid worden dat het abstractie-niveau waar-

op de Intercollegiale Toetsing zich afspeelt, hetzelfde is als dan van
de DRG-definities. Intercollegiale Toetsing heeft veeleer betrekking op

een zeer specifiek probleem,
aandoeningen

terwijl in het DRG-stelsel vaak meerdere

in dezelfde diagnosegroep zijn

ingedeeld.

Essentieel is

evenwel dat uitgaan van een zeker abstractie-niveau ook aan medici niet

vreemd is. Hieruit blijkt tevens het belang van de in paragraaf 3.2 beschreven 'versalitity'-eigenschap van een classificatiesysteem.

Toch zouden de DRG's en hun profielen een rol kunnen spelen bij

de toetsingswerkzaamheden.

Bijvoorbeeld bij het kiezen van een toet-

singsonderwerp; daarvoor kan men verschillende redenen hebben:

- "Een van de redenen kan zijn een vermoeden dat een onderdeel van de

medische zorg in het ziekenhuis niet op een voldoende hoog niveau
wordt uitgevoerd. Men kan dit vermoeden ontlenen aan de dagelijkse
praktijk of doordat bil vergelijking van gegevens over het medische
werk uit het eigen ziekenhuis met die uit andere ziekenhuizen belangrijke verschillen naar voren komen.

- Daarnaast kunnen ook problemen van incidentele aard, zoals ongevallen
en fouten, een start vormen voor een toetsingsprocedure.

- De vraagstelling kan ook komen uit wetenschappelijke interesse, bijvoorbeeld wanneer men in de literatuur over een bepaald aspect van de

gezondheidszorg kwantitatieve gegevens vindt en men wil weten hoe de
situatie in de eigen praktijk is.

- Tenslotte kan een onderzoek naar de kwaliteit van het medisch handelen
worden geantameerd volgens afspraak: ieder jaar wordt nagegaan hoe het

morfine-gebruik is of wordt onderzocht hoe lang de verpleegduur is van
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patianten die vallen onder een aantal tevoren gekozen ontslagdiagno-

ses." (Gemeenschappelijke Commissie, 1976, p. 8.)
Als men in het ziekenhuis DRG-profielen heeft bepaald, bijvoor-

beeld in het kader van de interne budgettering, kunnen daaraan ook mogelijke toetsingsonderwerpen ontleend worden:

- men kan de eigen praktijk vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

Toetsing kan vervolgens aantonen of aangetroffen verschillen in ver-

richtingenprofielen samenhangen met verschillen in kwaliteit van de
verleende zorg, dan wel met andere factoren, zoals onvoldoende medische homogeniteit van de betreffende DRG's of 'toevallige' factoren -

elke behandeling is immers weer uniek, zodat de kosten van behandeling van een willekeurige pati&nt als een stochastische grootheid moeten worden opgevat -;

- kwantitatieve gegevens uit de literatuur kunnen wellicht aansluiten op

de gegevens zoals die in de verrichtingenprofielen zijn samengevat.
Eventueel zal men deze verrichtingenprofielen niet voor alle patiinten

uit de betreffende DRG moeten opstellen, maar slechts voor de subgroep

die in de literatuur staat beschreven; wederom is het 'versatility'aspect van belang.

Aangezien in de medische literatuur de kwantitatieve gegevens
veelal gespecificeerd zullen zijn naar aantal en type verrichting,
zullen de verrichtingenprofielen op hetzelfde detail-niveau opgesteld

moeten worden, zodat clustering van verrichtingen volgens het KLUZAsysteem daarbij achterwege kan blijven; zie ook tabel 5.11.

- Volgens afspraak zou men jaarlijks de DRG's waarbij sprake is van belangrijke wijzigingen in de verrichtingenprofielen in vergelijking tot

de profielen van het voorafgaande jaar, aan nader onderzoek kunnen
onderwerpen, teneinde de oorzaken van deze wijzigingen te achterhalen.

Nadat het toetsingsonderwerp is vastgesteld, moeten de criteria
gespecificeerd worden, waaraan de verleende medische zorg getoetst
wordt. De Gemeenschappelijke Commissie van de Geneeskundige Vereniging

en de LSV (1976,

p. 9) vindt dat deze criteria zo objectief mogelijk

vastgesteld dienen te worden, op schrift gesteld en duidelijk geformuleerd,

liefst in maat en getal.

Ze kunnen op verschillende wijze tot

stand gebracht worden. Zo kan men zijn toevlucht nemen tot handboeken of

tot de resultaten van specifieke onderzoekingen die onder gecontroleerde
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omstandigheden zijn verricht. Ook is het mogelijk de kennis en ervaring
van deskundigen op dit gebied in te roepen. Dit wil niet zeggen dat het

opstellen en toepassen van deze criteria niet lokaal kan gebeuren, dat

wil zeggen door de specialisten zelf die direct betrokken zijn bij het
onderdeel van de medische zorg dat zal worden geivalueerd. Op deze wijze
kan immers beter rekening worden gehouden met de plaatselijke omstandig-

heden. Men dient er evenwel voor te waken de reeds aanwezige lokale zorg
te verwarren met optimale zorg: een feitelijk gemiddelde - het gebruike-

lijke en kennelijk aanvaarde niveau van het medisch handelen - mag niet
zonder meer tot criterium worden verheven. Verrichtingenprofielen - of

het nu locale, regionale of landelijke profielen betreft - kunnen derhalve nooit meer dan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van criteria.

Dit is een belangrijk verschil met de eerder beschreven bedrijfsvergelijking waar het landelijk gemiddelde wel als referentiekader fungeerde.
Donabedian ( 1981) bespreekt een aantal voor- en nadelen van het

specificeren van expliciete criteria in het kader van de intercollegiale

toetsing. Als belangrijk bezwaar tegen dergelijke criteria noemt hij
(Donabedian, 1981, p. 104): But no matter how broadly quality is defined, to equate quality with a list of procedures necessary for, or

consistent with, the care of a given diagnosis, is to accept a caricature that has lost all the finer shadings with which clinical judgement

adorns the true face of excellence. The shorter the list, the more niggardly the standard of quality is likely to be; the longer the list, the
greater the temptation for indiscriminate and wasteful use. In general

the

proponents of explicit criteria have found it easier to specify

clearly necessary care than to define what is precisely optimal, and
what is redundant."

Desondanks concludeert Donabedian (1981, p. 104): "Notwithstanding their limitations, explicit criteria have no difficulty at all in

identifying, with commendable decisiveness, many of the grosser deficiencies of technical care that are, unfortunately, only too frequent
today. In a more general sense, the usefulness of explicit criteria is
reinforced, and their limitations mitigated, when the criteria are used,

not as full representations of quality, but as screening devices, to
separate care of doubtful quality from that which is likely to be accep-

table."

In dit licht

moet

ook de opmerking van de Gemeenschappeli jke

Commissie worden gezien, als zij zeggen dat de criteria niet altijd ab-
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soluut gehanteerd mogen worden (1976, p. 10).

De

DRG-verrichtingenprofielen,

meer

of

minder

gedetailleerd

weergegeven, kunnen dus niet tot criterium verheven worden, omdat men
daarmee de aanwezige lokale zorg verwart met optimale zorg. Zodra men
evenwel op andere wijze tot overeenstemming is gekomen over de te hanteren criteria, kan aan de hand van de DRG-profielen een eerste, ruwe in-

dicatie worden verkregen m.b.t. het niveau van de verleende zorg. Ver-

schillen tussen criterium en verrichtingenprofiel hebben een signaalfunctie en kunnen aanleiding geven tot een nader onderzoek waarbij nage-

gaan wordt of de geconstateerde verschillen aanvaardbaar of verklaarbaar
zijn.

Uit bovenstaande bespreking van een mogelijke rol van DRG's in
het toetsingsgebeuren, zal duidelijk zijn geworden dat deze rol zich
beperkt tot het terrein van de 'proces-toetsing'. Zo zullen DRG-profie-

len geen enkele rol kunnen spelen bij de niet minder belangrijke toet-

sing van de wijze waarop de specialist tot zijn beslissingen komt: de

indicatiestelling.

Hierbij draait het immers om de kwaliteit van de

overwegingen die al dan niet tot een bepaalde interventie hebben geleid
en niet om de interventie of de kwaliteit van de interventie. De in paragraaf 3.3.8 reeds aangehaalde opmerking van Hornbrook (1982, p. 91) is
in dit kader van groot belang: "Fetter e.a. have succeeded in specifying
'clinically coherent groups based on consumption of resources'. However,
DRGs must be used with the full realization that they represent treat-

ment patterns more than disease patterns. That is,

the appendectomy

groups do not require that appendicitis be present; instead the patients

must have been treated as i f they have appendicitis".

Het directe verband tussen Intercollegiale Toetsing en DRG's is
blijkbaar beperkt. Indirect zijn beide echter nauw met elkaar verbonden.
Zodra immers de interne budgettering in het ziekenhuis wordt aangeroerd,
komen tegelijkertijd financiale aspecten en medische zorgverlening ter

sprake. Anders geformuleerd: de vaststelling van budgetten heeft consequenties voor de kwaliteit van de te verlenen zorg, zodat een adequate

budget-opstelling zaak is van ziekenhuisleiding 6n professie. Alleen op
deze wijze zal het hanteren van de 'botte bijl' voorkomen kunnen worden.

Bij deze budget-opstelling zou men zijn uitgangspunt kunnen vinden in
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een pati#nt-georiMnteerd informatiesysteem, omdat beide geledingen zich
daarin kunnen herkennen.

Het belang van een dergelijke coalitie van professie en management, gebaseerd op een patiant-georiJnteerd informatiesysteem wordt door

Groot (1984b, p. 1574) als volgt onderstreept: "Het beleid van de overheid met betrekking tot de regulering van het aanbod wordt heden ten
dage wel eens getypeerd als de 'botte bill-methodiek'. Door een goede

medische en economische reflectie kan worden bereikt dat men meer genuanceerd te werk kan gaan, gebruikmakend van een daartoe geaigend instrumentatium. Bovendien meen ik, dat door het versterken van collectie-

ve elementen in de medische besluitvorming de positie van de arts in de
besluitvorming en het management op het meer geaggregeerde niveau beter

tot haar recht kan komen, zodat de functie van de arts als beslisser
meer religf kan krijgen."

In hun pleidooi tegen externe en v66r interne budgettering op

basis van DRG's verwoorden Young en Saltman (1982, p. 804) het als
volgt: "The principal issue for physicians has not become whether their
hospital practice will be regulated in the interests of cost containment, but only how and by whom this regulation will be undertaken... The

most persuasive argument for full physician cooperation with our proposed hospital control system is that it is the least medically intrusive option."

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat kwaliteitsaspecten van

belang zijn in het kader van de interne budgettering en dat derhalve op
dit terrein een belangrijke rol is weggelegd voor de zorgverleners: be-

drijfsvergelijking op basis van DRG's of budget-opstelling aan de hand

van DRG-profielen mag niet los staan van een oordeel over de kwaliteit

van de verleende of te verlenen zorg. Alleen ddn kan worden voorkomen
dat de botte bijl gehanteerd wordt en dat op de verkeerde plaatsen wordt
'gesneden'. Alleen dSn kan worden voorkomen dat het goedkoopste verrich-

tingenprofiel tot norm verheven wordt; men zal zich ervan dienen te ver-

gewissen dat

de

te verlenen medische

zorg

op voldoende hoog

niveau

staat. In dit kader kan men dan ook het samenwerkingsproject 'Hospital
Audit' van het NZI en het Centraal BegeleidingsOrgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) zien.

225

6.3. Interne Budgettering

Een budget is een geco3rdineerd totaalplan van activiteiten en
daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten voor een bepaalde periode,

meestal een jaar. Het is veelal opgebouwd uit deelbudgetten die de verantwoordelijke functionarissen in overleg en met de leiding hebben opge-

steld en als taak hebben aanvaard. Deze aanvaarding van verantwoorde-

lijkheden gaat gepaard met delegatie van beslissingsbevoegdheid, benodigd voor de uitvoering van de taak. Een budget is dus allereerst en
vooral een hulpmiddel om activiteiten te beheersen.

Terwijl onder externe budgettering procesbeheersing van buitenaf

verstaan wordt, bijvoorbeeld externe procesbeheersing van het ziekenhuis

door het COTG of het College van Ziekenhuisvoorzieningen,

is interne

budgettering de budgettering door de betrokken eenheid zelf.

Er zijn meerdere mogelijkheden voorhanden om tot interne budgettering te komen.

Bij zijn bespreking van alternatieve, externe budgetteringsmethodieken maakt Borgenhammer (1979) onderscheid in budgettering op basis

van kostensoorten, op basis van afdelingen, op basis van programma's,

die betrekking hebben op de patiantenzorg die het ziekenhuis zich ten
doel stelt - men kan hierbij denken aan de verschillende specialismen,

maar ook aan het onderscheid in dagverpleging, revalidatie, 'intensive
care', normale verpleegdagen, e.d. - en op basis van prestaties, 'performance budgeting' genaamd. Bij dit laatste alternatief denkt Borgen-

hammer zowel aan budgettering op basis van (groepen) verrichtingen als

aan budgettering op basis van patidntengroepen; in beide gevallen betreft het evenwel een nadere detaillering van de programma- budgettering.

Hoewel Borgenhammer bovenstaand onderscheid met name hanteert
ter beschrijving van de externe budgettering, kan aan de hand van deze
indeling ook de interne budgettering beschreven worden. De door hem aan-

gegeven volgorde geeft min of meer een evolutie aan: naarmate het budget

verder uiteengerafeld wordt,

raakt de professie meer betrokken bij de

budget-opstelling, waardoor het interne budget aan betekenis wint.
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Machielsen (1980) noemt de informatievoorziening als een van de

voorwaarden in het kader van de interne budgettering. Dit betekent dat
de beschikbare informatie grenzen stelt aan de mogelijkheden m.b.t. de

budgetvormen. Voor

zover in

ningschema wordt gehanteerd,

het ziekenhuis enkel een categorisch rekezullen derhalve ook de budgetten slechts

uitgesplitst kunnen worden naar kostensoorten.

De beperkingen van deze vorm van interne budgettering zijn terug
te voeren op het beperkte kosteninzicht:

- omdat de kosten niet naar afdelingen of functies zijn uitgesplitst, is

het schier onmogelijk afdelingshoofden budgetverantwoordelijkheid te
geven. Dit houdt in dat belangrijke budgetfuncties, zoals de mogelijkheden tot delegatie en het beter afstemmen van de inzet van de zieken-

huismedewerkers op de doelstellingen van het ziekenhuis, onbenut worden gelaten. Men kan immers geen gebruik maken van de mogelijkheden om

het beslissingscircuit in het ziekenhuis te verankeren in de interne
hudgettering;

- afgezien van het feit dat men geen kennis heeft van de afdelingskosten, heeft men evenmin inzicht in de samenhang tussen het activitei-

tenniveau op de diverse afdelingen en de daarmee gepaard gaande kosten. Dit gebrek aan kosteninzicht heeft zowel betrekking op de integrale kostprijs en de opbouw van die kostprijs uit diverse kostensoor-

ten (zie tabel 2.8) als op de variabiliteit van de kosten als functie
van de omvang van het activiteitenniveau.

Beide aspecten zijn van groot belang om te kunnen komen tot een

billijke budget-opstelling en na afloop van de budgetperiode een verschillenanalyse uit te kunnen voeren.

Indien in het ziekenhuis de functionele of organische bedrijfsrekening wordt gehanteerd, is het mogelijk de budgettering te laten ver-

lopen vanuit de in het ziekenhuis onderscheiden functies of afdel ingen.
Op deze wijze kunnen de afdelingshoofden betrokken worden bij de budgettering: het budgetteringsproces wordt aldus gedecentraliseerd; tevens is

er sprake van democratisering van de besluitvorming omdat ook de lagere
niveaus bij het beleid betrokken worden.

Door uit te gaan van afdelingsgewijze budgettering, sluit men
aan op de verantwoordelijkheden van de afdelingshoofden en speelt men
tevens in op de kennis die zij hebben over de samenhang tussen kosten en
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activtiteitenniveau. Bij de budget-opstelling zal men er evenwel voor
dienen te waken dat de in het budget vastgelegde taakstelling en de

daarmee gepaard gaande kosten voor de budgetfunctionaris beheersbaar
zijn. Dit betekent onder meer dat het in de meeste gevallen niet zinvol

is ook budgetverantwoordelijkheid te geven voor de indirecte, voor hem
veelal niet belnvloedbare, afdelingskosten.

Maar ook de overige kosten zijn niet volledig beheersbaar voor
het afdelingshoofd. De totale afdelingskosten worden immers bepaald door

een prijs- en

een volume-component. De prijscomponent heeft

behalve op

de prijs van de produktiefactoren ook betrekking op de produktietechniek

en de efficiency waarmee gewerkt wordt op de betreffende afdeling. De
produktietechniek ligt veelal vast voor een langere periode, omdat deze

afhankelijk is van in het verleden genomen investeringsbeslissingen.
Omdat

wordt,

de

prijs

van

de produktiefactoren grotendeels extern bepaald

ligt de verantwoording van het afdelingshoofd met name op het

terrein van de produktie-organisatie, de efficiency en voorbereiding van
nieuwe

investeringsbeslissingen.

De

volume-component

is

immers - met

name op de hoofdafdelingen - door het afdelingshoofd nauwelijks te bein-

vloeden; het aanvraagpatroon wordt immers bepaald door de behandelende
specialisten, al zullen de klinisch-chemicus, de radioloog en de apothe-

ker dit aanvraagproces zeker kunnen beInvloeden en al zal dit aanvraag-

patroon ook van invloed zijn op de produktie-organisatie. Dit betekent
dat de budgettering zal moeten inspelen op de invloed van het activitei-

tenniveau. Dit kan geschieden door uit te gaan van flexibele budgetten,

waarin de hoogte van het budget aangegeven wordt bij de diverse activi-

teitenniveaus, rekening houdend met de variabiliteit in de kosten; zie

ook par. 2.4. Of anders geformuleerd: men kan uitgaan van een bepaald
activiteitenniveau en bijbehorend budget, maar na afloop van de budget-

periode een verschillen-analyse uitvoeren,

waarbij het volumeverschil

niet aan het afdelingshoofd wordt toegerekend. Ook in een situatie waar-

in het ziekenhuis geconfronteerd wordt met een vast budget, kan men zich

intern op dergelijke flexibele budgetten baseren. Daartoe realiseren we

ons enerzijds dat budgetoverschrijdingen op de ene afdeling geheel of
gedeeltelijk ondervangen kunnen worden door budgetonderschrijdingen op
andere afdelingen. Anderzijds dienen we ons te realiseren, dat de marginale kosten per opname of verpleegdag erg laag zijn in verhouding tot de

gemiddelde kosten (zie Van Aert, 1977). Dit betekent dat de marges die
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in de budgetten toegestaan moeten worden i.v.m. volumeverschillen, geen
aanleiding zullen geven tot onoverkomelijke problemen.

Teneinde ook vat te krilgen op de volume-component van de kosten

van de hoofdafdelingen in het ziekenhuis, is het van belang ook de specialisten bij de budgettering te betrekken; zij bepalen immers de uit te

voeren verrichtingen. Hierdoor is er sprake van een integratie van professie en management in het kader van de budgettering. Deze wijze van
budgetteren betreft de door Borgenhammer (1979) bedoelde 'programma-bud-

gettering'; in de Engelse literatuur ook wel 'clinical budgeting' genoemd (Wickings, 1982).

Had de afdelingsbudgettering nog betrekking op

hoofd- en hull»

afdelingen, 'clinical budgeting' heeft alleen oog voor de patidntenzorg.
De nadruk komt hierdoor te liggen op de hoofdafdelingen, zijnde de afdelingen die rechtstreeks betrokken zijn bil de behandeling van de pati nten. Omdat men evenwel onderkent dat de behandeling niet bestaat uit de

individuele verrichtingen, maar uit het samenstel van verrichtingen, is
de 'clinical budgeting' georganiseerd rond de specialismen. Er worden
niet langer alleen afdeling-georidnteerde, maar ook specialisme-geori6nteerde budgetten opgesteld: voor elk specialisme wordt een budget gespe-

cificeerd in termen van verpleegdagen,

rantgen-onderzoeken,

laborato-

riumbepalingen, operatieve ingrepen, e.d. Wickings (1982, p. 177) beschrijft een 'clinical budget' als volgt: "The first necessity is for a
plan to be agreed. The agreement is achieved with some parity of power
just as the budget cannot be imposed on a clinician, so also
the clinician cannot impose his own plan on the health authority because
the latter has finite resources. The plan, therefore, has to be negotia-

because,

ted between them until agreement is reached. The plan's objectives can
either be articulated broodly or, when necessary, in detail. The available resources, such as the in-patients beds, the out-patients clinics,
the doctors and the nurses to support them, the technicians and the expected demands on pharmaceutical and other services can all be calculated and described. When the plan and the matching availability of re-

sources have been agreed,

then the agreement can be expressed in a f i-

nancial statement. This is a clinical budget, the end point and not the
beginning of a funded plan for a clinical service."
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Door op deze wijze per specialisme op basis van een overeengeko-

men plan tot een budget te komen,

sluiten interne budgettering en de

organisatiestructuur van het ziekenhuis beter op elkaar aan. Zowel hudget als organisatiestructuur zijn nu immers gekenmerkt door een matrix-

structuur; zie tabel 6.1. In elke kolom kan men de beslissingsmomenten

van het betreffende specialisme aflezen, maar ook het overeengekomen
activiteitenbudget. In elke regel staat het gebudgetteerde activiteiten-

niveau van de hoofdafdelingen gespecificeerd, zodat daarop het afdelingsbudget gebaseerd kan worden. Of zoals Schaaf (1984, p. 44) Ver-

woordt: "In dit systeem van budgettering beheert elk poortspecialisme (=
spreekuurhoudend specialisme PN) een activiteitenbudget, dat zich over
meerdere afdelingen kan uitstrekken

(zie tabel 6.1).

Per hoofdafdeling

is het activiteitenplan de resultante van de afspraken die op de verschillende knooppunten worden gemaakt. Activiteitenplan plus kostenpara-

graaf vormen tezamen het exploitatiebudget van de hoofdafdeling. Het
beheer van dit exploitatiebudget berust in dit systeem bij het organisatorisch afdelingshoofd; onder nader te omschrijven voorwaarden kan dat

zeer wel een specialist van een ondersteunend specialisme zijn. Op deze

wijze kan de genoemde aansluiting met de bestaande organisatiestructuur
behouden blijven."

Omdat het vooraf overeengekomen plan zal afwijken van de werkelijkheid omdat er meer pati5nten of andere typen patianten behandeld

zullen worden,

is het zinvol aan de specialisten substitutie toe te

staan binnen het overeengekomen budget. Daartoe zullen de 'substitutie-

verhoudingen' van alle verrichtingen aangegeven moeten worden. De inte-

grale kostprijs is daartoe niet geschikt omdat daarin ook sprake is van

een vaste-kosten-component.

De

ruilverhouding kan derhalve beter geba-

seerd worden op de variabele kosten. Van der Veen (1983, blz. 37) be-

schrijft hoe op deze wijze substitutie-mogelijkheden m.b.t. rantgenonderzoeken zijn bepaald: "De verrichtingen zijn op basis van gelijkheid
van personele kosten gegroepeerd, hetgeen er ongeveer op neerkomt, dat
verrichtingen waarvoor dezelfde arbeidstijd benodigd is, in 66n groep
worden ingedeeld. Met betrekking tot de kosten van materiale middelen is
verondersteld, dat deze evenredig toenemen met de arbeidstijd. Aldus is
er een negental groepen ontstaan waarvoor geldt, dat binnen iedere groep
de verrichtingen qua kosten identiek zijn. Zo zitten in groep 1 bijvoor-
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Tabel 6.1. 'program budgeting'

PROFESSIE

interne chirurgie cardiologie neurologie verloskunde
functieonderzoek

·

4

M

klinisch-chemisch
laboratorium

L

A
-1

haematologie

L

N

microbiologie
A

pathologie

-

G

rontgen
E

fysiotherapie

1

M
logopedie

-

E
OK

_

·.

N

scopie-kamer
T

apotheek

verpleegafdeling

i

9

polikliniek

beeld o.a. de foto's van de thorax, knie, enkel en hand bij elkaar, wel-

ke een arbeidstijd kennen van gemiddeld 5 minuten en in groep 4 de foto's van de dunne darm en urinewegen met een arbeidstild van gemiddeld
45 minuten.

In plaats van de kleine 100 soorten rantgenverrichtingen

onderscheiden we nu slechts 9 groepen, hetgeen het overleg vergemakkelijkt en de overzichtelijkheid bevordert.

Door nu de verhoudingen tussen de arbeidstijd in een getal uit

te drukken en groep

1,als basis-eenheid

te nemen,

ontstaat een stelsel

van gewichten, dat de relatieve zwaarte van de verrichtingen ten opzichte van elkaar weergeeft. De verrichtingen uit groep 2 krijgen een factor
3 en zijn daarmee drie maal zo duur als de verrichtingen uit groep 1. De

verrichtingen uit groep 4 krijgen een factor 9 en zijn negen maal zo
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duur als groep 1. Concreet betekent dit bijvoorbeeld, dat in plaats van

66n onderzoek van de dunne darm negen thorax-onderzoeken gedaan kunnen

worden,

zonder dat dit invloed heeft op de kosten van de rBntgenafde-

ling." Het verdient overigens aanbeveling niet alleen substitutiemogelijkheden te scheppen voor verrichtingen die op dezelfde afdeling worden

uitgevoerd, maar ook substitutie toe te staan aan over de afdelingen
heen. Op die manier kan aan de poort-specialisten meer bewegingsvrijheid
en verantwoordelijkheid gegeven worden.

Ondanks dergelijke substitutie-mogelijkheden binnen het activi-

teitenbudget van de specialist,

zullen er verschillen optreden tussen

budget en realisatie. Ter verklaring van deze verschillen kan de specia-

list wijzen op een verschil in omvang en samenstelling van de door hem
behandelde patiantenpopulatie. Als het plan bijvoorbeeld gebaseerd is op

het activiteitenvolume van het voorafgaande jaar - er vanuit gaande dat

de te behandelen patiantenpopulatie zich van jaar tot jaar slechts weinig zal wijzigen -, dan kan aan de hand van de SMR-gegevens aangetoond
worden in hoeverre zich verschuivingen hebben voorgedaan in zijn praktijk. Daarmee is evenwel nog niet aangegeven in hoeverre deze verschuivingen verantwoordelijk zijn voor de verschillen tussen budget en reali-

satie. In dergelijke situaties biedt budgettering op basis van patiantengroepen een uitweg omdat de verrichtingenprofielen het mogelijk maken
de gevolgen van een andere omvang en samenstelling van de pati2ntenpopu-

latie te quantificeren; zie ook Thompson e.a. (1979). Mould (1984) be-

schrijft deze verfijning van 'clinical budgeting' als volgt: "Through
its clinical budget project Southend has an established framework for

inter-professional planning at specialty level and below. Its information systems allow monthly monitoring by consultant of activity on the
service departments and drugs.
The detailed data available and the regular reviews carried out

with clinicians should make it possible to answer questions about the
likely effect of changes in clinical practice or to explain alterations

in expenditure patterns. In practice, however, the lack of an adequate
case-mix measure has been found to he a serious disadvantage. DRGs could
prove to be the answer."

Deze wijze van interne budgettering is een verfijning van 'cli-

nical budgeting'

in de zin dat elk programma gedetailleerd wordt naar

232

een aantal patifntengroepen. Anders geformuleerd: per specialisme wordt

het programma opgebouwd uit de DRG's die betrekking hebben op het betreffende specialisme; zie tabel 6.2. Daarin staat in elke kolom het
produkt van het DRG-profiel en het verwachte aantal patiUnten in die DRG
opgenomen. Voor elk specialisme is het totaal van deze naar DRG's onder-

scheiden deelbudgetten gelijk aan het in tabel 6.1 gepresenteerde budget. Het spreekt voor zich dat het totale gebudgetteerde activiteitenvolume op de ziekenhuisafdelingen en het daaruit afgeleide afdelingsbud-

get door deze meer gedetailleerde vorm van interne budgettering niet
wijzigen.

Tabel 6.2 - op al dan niet verder gedetailleerd verrichtingenni-

veau - herbergt een aantal belangrijke interpretatiemogelijkheden:
- de matrix-organisatiestructuur van het ziekenhuis met enerzijds pro--

fessie en anderzijds management is zodanig weergegeven, dat ook de
patiant in beeld gebracht wordt;

- in deze tabel komt de vraag- en aanbodstructuur binnen het ziekenhuis
tot uiting: "Eventually most large hospitals will benefit from establishing a new structure of authority in which some person or group is
responsible for each major program - its plans, resource use and reve-

nues. This new structure will by no means replace the established
structure of

routine

service,

ancillary and administrative depart-

ments. Rather it will be combined, in a sense, demand for services
will be managed along program lines and the supply of those services
will be managed by departments." (Phillips, p. 93);

- de ziekenhuisproduktie wordt van oudsher uitgedrukt in aantallen opnamen,

verpleegdagen,

operaties,

Spaanderpunten,

rdntgen-onderzoeken,

e.d. In tabel 6.2 worden deze 'klassieke' outputmaatstaven op een geIntegreerde wijze weergegeven;

- per kolom kan worden nagegaan op welke ziekenhuisvoorzieningen patidn-

ten uit een bepaalde DRG met name een beroep doen; op elke regel kan
afgelezen worden ten behoeve van welk type patianten bepaalde verrichtingen met name gedaan worden.

Door op boven beschreven wijze te komen tot de activiteitenbud-

getten voor de specialisten, kan periodiek op eenvoudige wijze tot een

verschillen-analyse

worden gekomen.

Op

analoge wijze als beschreven in
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Tabel 6.2: 'performance budgeting' op basis van DRG's

PROFESSIE
interne chirurgie cardiologie neurologie verloskunde

4 4&444

DRG's
flinrripnnripr,Oel'

4

M
klinisch-chemisch
laboratorium
A

haematologie
N

microbiologie

A
pathologie
G

rantgen
E

fysiotherapie
M
logopedie
E

OK
N

scopie-kamer
T

apotheek
verpleegafdeling
polikliniek

paragraaf 6.1 in het kader van de bedrijfsvergelijking, kan ook nu het
verschil

in

een

aantal

componenten uiteengerafeld worden.

De

enige

nieuwe component betreft de volume-component: het totaal aantal behandelde patianten kan afwijken van het aantal waar het budget op gebaseerd
is. Uitgaande van dezelfde symbolen als in paragraaf 6.1, met n het aantal patianten en ' het budget, geldt:
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De interpretatie van deze verschillen is analoog aan de inter-

pretatie in het kader van de bedrijfsvergelijking: het volume- en casemix-verschil wordt grotendeels bepaald door externe factoren, maar ook
door het opnamebeleid; het verschil m.b.t. de verrichtingenprofielen kan
grotendeels aan de specialisten worden toegerekend, terwijl het kost-

prijsverschil met name een aangelegenheid is van directie en afdelingshoofden, met uitzondering van de prijscomponent die extern wordt be-

paald. Zie ook tabel 6.3. Deze uiteenrafeling van het verschil tussen
realisatie en budget sluit goed aan bij een veel toegepaste vorm van
interne budgettering: de specialisten krijgen een activiteitenbudget;

zowel realisatie als budget wordt zo nodig gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen (p ). De afdelingshoofden krijgen daarentegen een flexibel
budget, zodat zowel budget als realisatie wordt gebaseerd op het gerealiseerde activiteitenvolume.

Door het verschil in het verrichtingenprofiel aan de specialist

toe te rekenen, kan men ook op andere wijze tegen de hier voorgestelde
manier van budgettering aankijken: voor elke pati5nt ontvangt de specialist een afzonderlijk budget, afhankelijk van de DRG waarin de pati@nt
wordt ingedeeld . Na afloop van de budget-periode zullen alleen de bud-

get-totalen vergeleken worden met de realisatie: er wordt op deze wijze
rekening gehouden met het feit dat elke patibnt een unieke behandeling
krijgt; gemiddeld genomen zullen totaalbudget en realisatie evenwel niet

235

veel mogen verschillen.1
meverschil,

Dat daarnaast ook nog sprake is van een volu-

waarop de specialist

d.m.v. zijn opnamebeleid invloed kan

uitoefenen, is geen probleem. We dienen er immers vanuit te gaan, dat
ook voor de opnamen die voortvloeien uit een gewijzigd opnamebeleid de
middelen ter beschikking moeten worden gesteld, die nodig zijn voor zorg
van

voldoende

kwaliteit.

Een

volumeverschil

is

niet

te

ondervangen

d.m.v. een vast budget voor de specialist; daarmee zou de pati8ntenzorg

tekort gedaan worden. Omdat het volumeverschil evenwel is geIdentificeerd, is het tevens bespreekbaar gemaakt.

Overigens zullen de financi&le gevolgen van dergelijke volumeverschillen beperkt zijn, gezien de reeds eerder vermelde lage marginale
kosten per opname.

1) Natuurlijk komt hierin een stochastische component in de budgettering
naar voren. Dit betekent dat men dient te toetsen of het verschil
tussen budget en realisatie statistisch significant is. Omdat de kosten per opname echter niet normaal, maar asymmetrisch verdeeld zijn,

mag men de t-toets niet toepassen. Ofschoon deze toets robuust is
m.b.t. kleine afwijkingen van nonmaliteit, geeft de asymmetrie de
doorslag bij het afwijzen van de t-toets. Omdat het aantal patidnten
per DRG niet altijd groot genoeg is, zal men in die gevallen evenmin
kunnen terugvallen op de centrale limietstelling en een op de normale
verdeling gebaseerde toets kunnen uitvoeren. Johnson (1978) heeft
daarin echter voorzien door ook voor asymmetrisch verdeelde variabelen een toets voor het gemiddelde te ontwikkelen. De voorgestelde
toetsingsgrootheid luidt:

tl = ((X-V) + JL
+ 234
(X-11)2]/(S//n)
60 n
3a
met x en S de gemiddelde en gecorr3geerde standaardafwijking voor een
steekproef van n waarnemingen en c en #3 het tweede en derde centrale populatie-moment - Johnson suggereert om bij praktische toepassingen uit te gaan van de steekproefmomenten -. Deze toetsingsgrootheid
heeft bij benadering een t-verdeling met n-1 vrijheidsgraden. Kleijnen e.a. (1984) hebben aangetoond dat deze gemodificeerde t-toets

voor asymmetrische verdelingen inderdaad te verkiezen is boven de
klassieke t-toets. Bij het uitvoeren van deze toets moet men overigens niet zonder meer tl berekenen en de gevonden waarde vergelijken
met

het

betreffende

Hl :1 1> PO dient

kwantiel.

men natuurlijk

Voor

alleen

een
tot

toets H

:U=u

tegen

verwerpfng over 2e gaan

voor hoge waarden van x en niet voor hele lage. Dat zou rekenkundig
wel juist zijn, maar vanuit statistisch oogpunt niet. Zie ook Nederstigt (1984).
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Tabel 6.3: Verschillen en oorzaken

Verschil

Voorbeeld

Oorzaak

volume

2443 pati8nten i.p.v. 2385

extern
opnamebeleid

case-mix

meer appendectomie@n,
minder hernia-operaties

extern (met name
epidemiologisch)

verrichtigenprofiel

14 i.p.v. 13 dagen
7 lab i.p.v. 4

specialist

efficiency

lagere bezettingsgraad
verspilling
meer cito-bepalingen

directie
afdelingshoofden

salarisstijging

extern
directie

prijs

specialist (m.n.
voor zover bezettingsgraad wijzigt
t.g.v. gewijzigd
aanvraagpatroon/
verrichtingenprofiel)

Bron: Young en Saltman (1982).

Door de interne budgettering te baseren op DRG's, gaat men er
impliciet vanuit dat budget en realisatie betrekking hebben op dezelfde
populatie. Anders geformuleerd: men gaat er vanuit dat de betreffende

DRG's homogeen zijn, zodat twee groepen pationten, die in dezelfde DRG
zijn ingedeeld, vergelijkbaar zijn.
Gezien de tekortkomingen die nog aan de huidige DRG-definities

kleven, kan het echter zinvol zijn deze homogeniteit aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daarbij zou aan het licht kunnen komen dat beide
groepen toch nog in 660 of meer opzichten verschillen: leeftijd, ernst
of stadium van de aandoening, complicaties, e.d.

Boerma (1984) heeft aldus verslag gedaan van de mogelijkheden om
heterogene DRG's te identificeren met behulp van het 'staging'-concept;

zie ook par. 3.3.3. Zo bleek het verschil in gemiddelde verpleegduur 5.2 resp. 7.1 - en op tarieven per verrichting gebaseerde factuurbedra-
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gen - $ 2329 resp. $ 3102 - voor 'cataract' patianten volledig toegeschreven te kunnen worden aan de praktijkopvattingen van de twee betrok-

ken specialisten. Een verschil m.b.t. de DRG 'transurethrale prostatec-

tomie, age70cc(1)' - 7.4 resp. 12.0 dagen, $ 2794 resp. $ 4306 - bleek
evenwel niet aan de specialisten toegeschreven te kunnen worden: toepassen van het 'staging'-concept bracht aan het licht dat het verschil vol-

ledig verklaard kon worden door verschillen in de 'stage'-samenstelling
van het pati8ntenbestand.

Hieruit kunnen we concluderen dat verschillen in DRG-profielen

met enige voorzichtigheid moeten worden geInterpreteerd. Wellicht kan
men per ziekenhuis nog veronderstellen dat de 'stage'-samenstelling van
een DRG van jaar tot jaar niet veel zal fluctueren; als men evenwel zie-

kenhuizen onderling wil vergelijken, zal men rekening moeten houden met

de mogelijkheid dat de zwaarte van een DRG niet overal hetzelfde zal
Zijn. Hiermee wordt onderstreept dat het belang van het DRG-concept met

name ligt binnen het ziekenhuis en niet op het terrein van financiering
of externe budgettering (zie par. 6.5).

Tot nu toe is in deze paragraaf het DRG-classificatiesysteem
alleen in verband gebracht met interne budgettering. Meer in het alge-

meen kan men evenwel zeggen dat het DRG-stelsel een rol kan spelen in
het ziekenhuisbeleid. Het kan immers beschouwd worden als een Management
Informatie Systeem, met name omdat het zo nauw aansluit bij de organisa-

tiestructuur van het ziekenhuis. De informatie t.b.v. de bedrijfsvoering

wordt daardoor verbreed van het afdelingsniveau naar het patianten- en
specialistenniveau. Afhankelijk van de invalshoek kan men immers meer of

minder gedetailleerde doorsnijdingen maken van een of meer rijen en/of
kolommen van het in tabel 6.2 gepresenteerde overzicht. Dergelijke over-

zichten kunnen voorts naar wens toegespitst worden op bepaalde specialisten,

leeftijdscategorieAn, verzekeringsinstellingen,

Plomann (1983).

e.d.;

zie ook

Centraal in deze overzichten staat echter steeds dat

rekening gehouden wordt met de betekenis van de casemix-factor.

Onder de

titels

'DRGs,

tool for management',

'the case-type

orientation: a new focus for management', 'DRGs: a management control
tool in hospitals',

'A matrix-based management control system', e.d.,

zijn in de Angelsaksische literatuur veel artikelen verschenen die de
nieuwe

invalshoeken bespreken die

patidnt-geori@nteerde

classificatie-
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systemen in zich hebben. De nadruk ligt daarbij steeds op de ook door

Groot verwoorde synthese tussen professie en management: "Focusing managerial attention directly on the medical care process equips hospital
executives to play a more active and informed role in the medical care

delivery system than the departmental orientation can support. Toward
this end the new orientation will improve their ability to communicate
with physicians,

administer their hospitals,

integrate their hospital

within local health services systems and respond to regulation." (Phil-

u matrix-based managerial approach thus appears
, P· 85).
compatible with the present structure of hospital decision-making autholips,

1981

rity.

Ideally,

such

a

management-approach would

provide a

flexible

framework that would incorporate the hospital's two separate lines of
authority, without seriously restricting the essential decision-making

autonomy of either." (Young en Saltman, 1983, p. 23). Zie voorts Fox
(1981) en Burik en Nackel (1981). Overigens zijn er ook waarschuwende

woorden te beluisteren voor al te veel optimisme: "there is a potential
hazard of case-oriented management. Case-oriented systems are a bridge.

As such they will be viewed either as an access for communication and
cooperation or as an assault ramp for an attack on the sanctity of medi-

cal practice. Which perception occurs will depend on the environment in

which case-oriented management is developed and the way in which it is
implemented ." (Yoder en Connor, 1982 , p. 36).

In paragraaf 1.3 werd reeds aangegeven dat in de meeste ziekenhuizen slechts sprake is van een globaal inzicht in de kosten. Kunnen we

bij de meeste ziekenhuiswerkers derhalve al geen gedetailleerd kostenoverzicht verwachten, ook op andere punten is men slecht of niet op de

hoogte van financiale zaken.
(Schrijvers

en Zuidberg,

Zo heeft het

1978)

'Zorg om prijs'-onderzoek

aangetoond dat men nauwelijks kennis

heeft van de relatieve grootte van de verschillende kostencomponenten
van het ziekenhuis en van de tarieven per verpleegdag en verrichting.
Amerikaans onderzoek bevestigt deze conclusie m.b.t. de kennis van de
verrichtingentarieven: "feedback from physicians indicated that for the
most part they were uninformed of the economic impact of the use of the

laboratory." (Skipper e.a., 1976, p. 195). Over het algemeen bleek men
de tarieven te onderschatten.
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Toch zal men weinig verandering in het aanvraagpatroon van de
specialist mogen verwachten als reactie op informatie m.b.t. de kosten
per verrichting. Lawrence (1979) geeft enkele voorbeelden waarin derge-

li Re informatie

aan specialisten werd verstrekt en

waarbij slechts tij-

delijke wijzigingen in het aanvraagpatroon werden aangetroffen; na korte

tijd verviel men weer in het oude voorschrijfgedrag. Dat is ook niet
verwonderlijk omdat de aandacht van de medicus niet primair uitgaat naar

de kosten van een verrichting of de verrichting zelf, maar naar de behandeling van de patiUnt. Door de informatie daarop te laten aansluiten,

blijkt het wel mogelijk om de medici meer kostenbewust te maken. Zo
haalt Wickings (1982, p. 188) de chirurg Harper aan: "Disease costs pro-

vide the clinician with a further index with which to measure care, or
perhaps they simply express differently what he already knows. The cli-

nician can identify his use and need of resources for patients in his
care. Against known facts he can control expenditure and justify invest-

ment. Such an exercise may well prove a firm ground for clinical budget-

ing, so that the clinician and others responsible for using resources
can scrutinise their distribution and influence development more direct-

ly." Met name het feit dat dit kosteninzicht direct herkenbaar is - dat

nu eindelijk op papier staat wat men al lang vermoedde - is doorslaggevend.

Dit soort kosteninzicht beklijft wel. Nu gecorrigeerd wordt voor
case-mix verschillen, is men beter in staat tot vergelijkingen en bereid

daar conclusies aan te verbinden. Zo beschrijft Tuohy (1982) een onder-

zoek waaruit blijkt dat vergelijking van de eigen praktijkvoering met
die van collega's inderdaad aanleiding kan geven tot een gewijzigd aanin the formulas' target group - that is, phy-

vraagpatroon: "Physicians

sicians whose work loads were high relative to those of their peers,
even when a number of factors affecting the level of work load were taken into account - were more likely to report influence from the com-

mittee over a year after the abandonment of the formulas, and in fact
have been adjusting their practice accordingly (Tuohy, 1982, p. 30).

Invoering van een patiantgeorianteerd informatiesysteem zal natuurlijk niet zonder slag of stoot verlopen. Boerma (1983) heeft onder-

zocht wat de gevolgen zijn van invoering van het DRG-financieringsstelsel in de Verenigde Staten. Daaruit bleek dat zich een aantal wijzigin-
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gen in de organisatiestructuur en in de communicatielijnen in het ziekenhuis heeft voorgedaan. De belangrijkste wijzigingen hebben - welhaast

vanzelfsprekend -

betrekking op de afdeling

'Medische

Registratie'.

Enerzijds omdat de medische patibntengegevens een centrale rol spelen in
het pati@ntenclassificatiesysteem, anderzijds omdat ten behoeve van de

betrouwbaarheid van deze gegevens de communicatie met specialisten en
verpleegafdelingen sterk verbeterd is. Van een bescheiden plaats in de
organisatiestructuur ontwikkelde deze afdeling zich tot de spil in het
informatiesysteem.

Daarnaast is ook de automatische gegevensverwerking

sterk verbeterd: met name op het terrein van de integratie van de reeds
beschikbare gegevensstromen.

Wellicht de meest v6rstrekkende gevolgen liggen op het terrein
van de management-stijl: er is meer sprake van decentralisatie en dele-

gatie van beslissingsbevoegdheden. "The higher level of decentralization
is also linked to a more interactive work mode in the DRG-hospitals and

is accompanied by more communication. The possible loss of control by
top-management in the more decentralized organization is balanced by a

higher level of formalization of the interdepartmental and management
relationships. More emphasis is placed on quantitative performance stan-

dards. The apparent philosophy in the more decentralized organizations
is that as long as the individual departments work within clearly specified parameters, and their performance is checked routinely in a quanti-

tative fashion, management should not interfere, since the departments

know best how to organize and manage their respective operations. Obviously, this management requires an appropriate management information
system, the development of which is facilitated by the DRG-based information." (Boerma, 1983 , p. 65).

6.4. Opnamebeleid en planning op de operatiekamer

De eerste instelling in Europa die de mogelijkheden van de DRG-

classificatiemethode onderkende, was het Centrum voor Ziekenhuiswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven. De opdracht van het Minis-

terie van Volksgezondheid en het Gezin in dit kader luidde (Debackere

e.a.,

1980, p. 38): "Ontwerp een beschrijving van het patidntenbestand

van een ziekenhuis die informatie geeft over het middelenverbruik, specifieke

eisen

inzake

behandeling,

praktijkgewoontes

per

specialisme
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(eventueel per specialist), opname- en ontslagkarakteristieken, polikli-

nische voorbehandeling en hospitalisatiegewoontes." Aan deze opdracht
werd op zodanige wijze vorm gegeven, dat "de classificatie bruikbaar is
om bijv. een meer gewenst opname- en bezettingspatroon, een effici5nter
operatieprogramma, een meer aangepaste organisatie voor medisch-techni-

sche diensten,

te verwezenlijken.... Ervaring met twaalf chirurgische

afdelingen leert dat de definitie voor een 'chirurgische patiant' minder

divers is van ziekenhuis tot ziekenhuis dan bijv. de definitie van een

'patignt of de dienst interne geneeskunde'. Daarcm werd in eerste instantie geopteerd voor profilering van chirurgische pati@nten." (Debackere e.a., 1980, p. 40.)

Bij dit onderzoek werd eveneens de Amerikaanse onderzoekmethode
toegepast: in samenwerking met medici en geruggesteund door statistische

analyse-technieken en informatie uit een groot gegevensbestand - afkomstig van twee ziekenhuizen en m.b.t. 1977 en 1978; in totaal 16.300 pa-

tiinten - heeft men 37 pati ntengroepen gedefinieerd (Debackere e.a.,
1980 en 1981; RUHAMCO, 1980).

De opbouw van dit patiantenclassificatiesysteem wijkt enigszins
af van het DRG-classificatiesysteem. Daarin werd voor een hiararchische
opbouw gekozen: eerst indelen in MDC's, vervolgens in homogene diagnose-

en operatie-groepen en tot slot eventueel rekening houden met nevendiag-

noses, leeftijd en wijze van ontslag. Deze wijze van classificeren resul-

sulteerde in een eenduidge indeling in 66n van de DRG's. In Leuven heeft

men i.p.v. de op diagnose gebaseerde MDC het opname-specialisme als uitgangspunt genomen en de definities van de groepen al naar gelang de her-

kenbaarheid van de groepen gebaseerd op de diagnose, de operatie of beide;

zie tabel 6.4.

Dit heeft tot gevolg

dat een patidnt in een aantal

gevallen langs twee wegen in een pati8ntengroep ingedeeld kan worden: op
basis van zijn diagnose of op basis van zijn operatieve ingreep; zie bij-

voorbeeld de groepen 'rest gynaecologie'

6.1.

en 'rest chirurgie ' in figuur
Doelstelling van dit classificatiesysteem was het verkrijgen van

groepen die op een of meer van de volgende terreinen homogeen zijn: ligduur, dag van opname, pre-operatieve verpleegduur, duur van de operatie,
aantal OK-verpleegkundigen dat assisteert tijdens de operatie en de be-

hoefte aan verpleegkundige zorg;

de nadruk heeft gelegen op de eerste

drie kenmerken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat hysterectomie-pati&nten in een
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van de betrokken ziekenhuizen met name op maandag en donderdag worden
opgenomen, de volgende dag worden geopereerd en 12 dagen later op vrijdag

of zaterdag, resp. dinsdag worden ontslagen. Dergelijke opname- en operatiepatronen hangen natuurlijk ten zeerste samen met de vaste operatietijdstippen van de gynaecologen. Andere patidntengroepen, zoals heup-operaties, zijn daarentegen alleen homogeen in termen van het type operatie;

van een vaste opnamedag is hierbij geen sprake omdat het veelal patianten
met heupfacturen betreft.

Ofschoon de homogeniteit

van

bepaalde

patiantengroepen

in een

aantal gevallen betrekking heeft op kenmerken die specifiek zijn voor een

bepaald ziekenhuis - dag van opname, operatie en/of ontslag - bleek dit
geen bezwaar om hetzelfde classificatiesysteem in beide ziekenhuizen door

te voeren. Er bestaan weliswaar verschillen tussen beide ziekenhuizen in
aantal patiZnten,

gemiddelde verpleegduur,

opname-gewoontes en behande-

ling e.d., toch is in beide ziekenhuizen sprake van groepen die homogeen

zijn op het medische vlak en die een rol spelen in het beleid van het
ziekenhuis (Debackere, 1980, p. 41).

Teneinde de mogelijkheden van de pati2ntengroepen m.b.t. opname-

beleid en planning van de OK te kunnen nagaan, werd de spreiding van de
opnamen uit de diverse groepen over het jaar geanalyseerd. Daaruit bleek
dat

drie

categorie5n

pati6ntengroepen

konden

worden

onderscheiden

(RUHAMCO, 1980, p. 84):

- ziektebeelden waar uit de aard van de aandoening volgt, dat onmogelijk
een wachtlijst aangelegd kan worden;

- patiantengroepen die meer in rustiger en minder drukke perioden voorkomen;

- pati ntengroepen die evenveel opnamen in rustige en drukke perioden
tellen. Deze groepen mogen verondersteld worden ongevoelig te zijn voor
druk zowel van binnen als buiten het ziekenhuis.

Ofschoon de tweede categorie zeer wel in aanmerking komt om op
planbaarheid geanalyseerd te worden, zal zij weinig kunnen bijdragen aan

het wegwerken van overbezetting. De laatste groep komt daar echter wel
voor in aanmerking.

Specialisten, die immers constant een zeker aantal

patidnten uit een bepaalde patiUntengroep hebben opgenomen, ongeacht of
het

druk of minder druk is op de verpleegafdeling, plannen deze opnamen.
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Tabel 6.4. Belgische patiantgroepen m.b.t. chirurgie

gedefinieerd op basis van:

diagnose

cataract
overige oogaandoeningen

operatie

x
x

dermatologische operaties

x

tandextracties
tonsillen, neus-, ooroperaties
restgroep KNO, kaakchirurg

x
x

x

X

meniscus
heup
neurologische aandoeningen
skeletomusculaire aandoeningen
fracturen-trauma
intracraniale letsels
symptomen orthopedie
restgroep orthopedie

x
x
x
x
x

appendix
darmen
hernia
gal
maag
hemorroIden
tumoren spijsverteringsstelsel
restgroep spijsverteringsstelsel

X
x
X
x
X
x

mastectomie
hysterectomie
kleine gynaecologische ingrepen
bevallingen
restgroep gynaecologie
nier- en uretersteen
prostatectomie
hydrocale
varicoc&le
orchidopexie
circumcisie
benigne neoplasma, nier en urinewegen
chylurie
niet-geopereerd
restgroep urologie
restgroep chirurgie
Bron: RUHAMCO (1980).

specialisme

X

X

X

x
X
X

X
x
X
x
X
x

x
x
x
X
X

x
x
x
x
x
x

x
x

x
X
x

het Belgische patiintenclassificatiesysteem
Figuur 6.1. Homogene patidntengroepen m.b.t. gynaecologie volgens
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Dit betekent dat dergelijke groepen ook in aanmerking kunnen komen voor
het bijsturen van het opnamepatroon - overigens kunnen specialisten uit

verschillende ziekenhuizen de indeling in deze drie categorie8n verschillend beoordelen -.

In een van de betrokken ziekenhuizen werden aldus de volgende
patidntengroepen aangemerkt als groepen die de mogelijkheid bieden tot
het anti-cyclisch bijsturen van het opnamebeleid: hysterectomie, kleine
gynaecologische

ingrepen,

overige gynaecologische

ingrepen,

meniscus-

operaties, nier- en ureterstenen en de restgroep KNO/kaakchirurgie. Deze
groepen hebben betrekking op 32.7% van de opnamen op de afdeling chirurgie.

Met behulp van een computerprogramma zijn simulaties uitgevoerd
van diverse alternatieven in het opnamebeleid. Edn van de doorgerekende

alternatieven had een gewenste bedbezetting van 137 - van de 152 - op
het oog; voor de maanden juli en augustus werd van een gewenste bezetting van 120 bedden uitgegaan. Bij het gesimuleerde opnamebeleid werd de

opname van patianten uit bovengenoemde patiintengroepen uitgesteld in-

dien hun opname de bezetting boven het gewenste aantal deed uitkomen.
Het uitstel werd zodanig bepaald dat zoveel mogelijk werd ingespeeld op
de bestaande opname-gewoontes, opdat de operatie toch op de vaste opera-

tietijdstippen van de betreffende specialisten kon worden uitgevoerd;
het uitstel bedroeg derhalve meestal 66n of meer weken. Dit opnamebeleid
resulteerde in een veel gelijkmatiger bedbezetting:

- in de geanalyseerde periode van februari t/m november liep het aantal
dagen met overbezetting terug van 42 naar 0;

- het aantal dagen met een bezetting van 130 bedden of meer liep terug
van 188 tot 167;

- het aantal dagen met een bezetting van minder dan 130 bedden liep op
van 117 tot 138;

- de standaardafwijking

in het

aantal bezette bedden liep terug van

10,85 tot 5,61.

Hiertoe werden de opnamen van 1 op de 4 patianten uit bovengenoemde groepen uitgesteld, ofwel van 8,1% van alle chirurgische opnamen.

Gevoeligheidsanalyses wezen uit dat met name de hysterectomie-pati5nten
- 41,8% van de opnamen werd uitgesteld - bijdroegen aan deze verbeterin-

gen in de bezettingscijfers. Buiten beschouwing laten van deze pati5n-
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tengroep halveert de behaalde verbeteringen. Daar staat echter tegenover

dat volgens de geconsulteerde specialisten ook enkele andere groepen als

uitstelbaar mogen worden beschouwd. Dit betreft met name de patiantengroep 'cataract' en enkele urologische pati5ntengroepen.

Indien van andere doelstellingen m.b.t. het opnamebeleid werd
uitgegaan, bleken eveneens verbeteringen in de bezettingscijfers haalbaar. We kunnen derhalve concluderen dat patiEntenclassificatiesystemen

ook dienstig kunnen zijn in het kader van een te voeren opnamebeleid.
Ofschoon het niet expliciet in de simulaties is uitgewerkt, is het van-

zelfsprekend ook mogelijk met het opnamebeleid niet alleen in te spelen

op de bezetting op de verpleegafdelingen, maar ook op de bezetting van
OK en andere ziekenhuisafdelingen. Tevens zou ook de verpleegintensiteit
per ligdag bij het opnamebeleid betrokken kunnen worden.

Behalve de bruikbaarheid van de pati ntengroepen t.a.v. het voe-

ren van een opnamebeleid en planning van de OK, is ook nagegaan in hoe-

verre de patiantengroepen homogeen zijn in hun beslag op de laboratorium- en rBntgenvoorzieningen en medicijnen. Omdat daaromtrent geen ge-

gevens voorhanden waren, is voor een steekproef van 912 patianten het
factuurbedrag achterhaald.

Daaruit bleek dat tussen de patiAntengroepen grote verschillen

bestonden in de factuurbedragen. Maar voor patiMnten uit dezelfde patiAntengroep bleken eveneens grote verschillen te bestaan. Dit gold met

name voor laboratorium- en rBntgenonderzoek en in mindere mate voor me-

dicijnverbruik - dit verschil vindt wellicht mede zijn oorzaak in de
toeslagen die m.b.t. laboratorium- en rBntgenverrichtingen van toepassing zijn voor klassekamers -. Teneinde te kunnen nagaan in hoeverre de

verschillen binnen en tussen de patidntengroepen samenhangen met verschillen in verpleegduur, zijn ook de factuurbedragen per verpleegdag
bepaald. Daaruit bleek dat met name het medicijnverbruik per verpleegdag

voor pati5nten uit dezelfde patiintengroep in dezelfde orde van grootte

ligt,

terwijl ook de verschillen tussen de patidntengroepen voor een

gedeelte verdwenen zijn. Analyse van laboratorium- en rBntgenonderzoek
per verpleegdag doet de verschillen binnen een patiantengroepen afnemen.

Tussen de patiintengroepen is evenwel voor rantgen- en in mindere mate

voor laboratoriumverrichtingen een duidelijk verschil te onderkennen.
Analyse van het totaalbedrag aan rBntgen- en laboratorium-facturen doet
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echter vermoeden dat beide afdelingen complementair zijn: het gemiddelde

bedrag dat per dag op beide afdelingen samen wordt besteed, ligt voor
alle patiantengroepen in dezelfde orde van grootte (RUHAMCO, 1980, p.

68): "Het felt dat een kwadratische functie, die zeer nauw bij het lineair verband aansluit, een goede benadering biedt op meer geaggregeerd
niveau, kan eventueel een indicatie zijn dat de medisch-technische prestaties voor patianten in zekere mate complementair zijn. Dit zou beteke-

nen dat voor iedere patidnt per ligdag een vergelijkbaar niveau aan
prestaties uitgevoerd wordt, dat naar gelang de patiantengroep op een
andere wijze (bijv. meer labo, meer rx) is samengesteld."
Het feit dat de pati2ntengroepen in termen van laboratorium- en
r8ntgenonderzoek en medicijnverbruik niet altijd homogeen van samenstel-

ling zijn, mag overigens geen verbazing wekken. Ten eerste zijn de diagnoses en/of operatieve ingrepen die aanleiding geven tot classificatie

in een bepaalde pati@ntengroep vanuit medisch standpunt niet altijd ho-

mogeen, zodat bijgevolg het beroep op de ziekenhuisvoorzieningen zal
variaren. Ten tweede zijn de patiantengroepen alleen op basis van diagnose en operatie gedefinieerd. In hoofdstuk 4 hebben we evenwel gezien
dat ook de aanwezigheid van 'substantial complications or comorbidities'

en de leeftijd een belangrijke rol kunnen spelen ter verklaring van ver-

schillen in opname-kosten. Rekening houden met deze patiantengegevens
zal het belang van de Belgische patiantengroepen m.b.t. de kosteninformatie doen toenemen.

6.5. Financiering

Velen zijn van mening dat een financieringsstelsel waarin de ta-

rieven de marginale kosten van een verrichting of verpleegdag overtreffen, verkeerde prikkels in zich heeft. Zo zou een verpleegdagtarief dat
hoger is dan de marginale kosten van een verpleegdag, uitnodigen tot ho-

ge bezettingspercentages en de verkorting van de gemiddelde opname-duur
niet bevorderen.

Het feit dat alle kosten, die binnen de (COTG-)richtlijnen blij-

ven, voor volledige dekking in de tarieven in aanmerking komen,

zou

evenmin efficiency-bevorderend werken. "In the absence of market mechanisms to stimulate efficiency, what is needed is the elimination or mo-

dification of the full-cost principle and the establishment of indepen-
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dent prices for the hospital." (Ro en Auster, 1969, p. 177).

Daar Ro en Auster van mening zijn dat een verbeterde tariefstel-

ling voor verrichtingen en verpleegdagen weliswaar kan bijdragen aan de

efficiency waarmee deze verrichtingen en verpleegdagen worden voortge-

bracht, maar het onnodig gebruik van ziekenhuisbedden of verrichtingen
niet ontmoedigt, doen zij een voorstel voor een nieuw financieringsstel-

sel: vergoed aan ziekenhuis j voor type behandeling i, ongeacht de wer-

kelijk gemaakte kosten, een bedrag R j dat is vastgesteld als het gewo-

gen gemiddelde van de werkelijk gemiddelde kosten voor dergelijke pa-

tianten in het betreffende ziekenhuis en een standaardbedrag dat men
zich voorlopig kan voorstellen als het landelijk gemiddelde voor de betreffende pati5ntengroep. In formulevorm:

R

ij

= (1-B )A
i ij

+BE

i i

waarin A j de gemiddelde kosten van patiUntengroep i in het betreffende
ziekenhuis, Ei het standaardtarief en Bi een wegingsfactor die aangeeft

in welke mate men het tarief wil baseren op het standaardtarief. Deze
grootheid Bi geeft derhalve aan in welke mate men ziekenhuizen met ge-

middelde kosten die onder het standaardbedrag liggen, wil belonen voor
hun efficiency en ziekenhuizen met gemiddelde kosten die dit standaard-

tarief overschrijden, wil straffen. Aan deze wijze van tariefstelling
ligt derhalve impliciet ten grondslag dat een nadelig verschil tussen

het standaardbedrag voor een bepaalde patiantengroep en de gemiddelde

kosten in het eigen ziekenhuis volledig toegeschreven kan worden aan
overbodig aangevraagde of te duur voortgebrachte verrichtingen. Deze
financieringswijze zou dus zowel ineffectiviteit als inefficiency tegengaan.

Deze suggestie van Ro en Auster ligt ten grondslag aan het in
1979 in de Amerikaanse staat New Jersey gestarte financierings-experiment (Reiss,

1980).

De ziekenhuizen kunnen niet langer de kosten per

verpleegdag of per verrichting in rekening brengen, maar krijgen een
vast bedrag per opname vergoed, ongeacht de werkelijk gemaakte kosten.

Teneinde te kunnen inspelen op de verschillen in patiMntenpopulatie,
wordt

dit

tarief

echter

gedifferentieerd

naar

pati5ntengroepen:

DRG's; in eerste instantie de 383-versie, later de 467-versie.

de
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Niet alle ziekenhuiskosten worden evenwel verrekend in deze tarieven per DRG:

- slechts de directe, variabele kosten worden in de DRG-tarieven opgeno-

men. Zowel de vaste kosten aan rente en afschrijvingen op gebouwen en
inventaris, als de kosten m.b.t. algemeen beheer, onderhoud en onder-

wijs en onderzoek worden d.m.v. een vast budget verrekend omdat er
vanuit gegaan wordt, dat deze kosten niet fluctueren met de omvang of

samenstelling van het patiintenbestand. Hetzelfde geldt voor het gedeelte van de kosten van hulpafdelingen, zoals schoonmaak en energie,
dat aan dergelijke afdelingen wordt doorberekend.

De verhouding tussen de kosten die aldus d.m.v. het vaste budget

worden verrekend en de kosten die in aanmerking komen voor dekking in
de DRG-tarieven, bedraagt ruwweg

1:2

(Fetter, 198la, p. 227).

- De kosten van de poliklinische verrichtingen worden nog steeds op basis van het oude 'cost-based' tariefstelsel verrekend.

- De kosten van patidnten met extreem lange verpleegduur worden eveneens

verrekend op basis van tarieven per verrichting. Op deze wijze wordt

voorkomen dat de opbrengst van het ziekenhuis erg veel achterblijft
bij de kosten, indien relatief veel van dergelijke patiUnten worden
opgenomen. Dit aspect heeft tevens betrekking op de toegankelijkheid
van het ziekenhuis voor dergelijke patiUnten. De kosten van de behandeling van pati@nten die zijn overgeplaatst, het ziekenhuis tegen medisch advies in hebben verlaten, of zijn overleden, worden eveneens op
verrichtingenbasis verrekend.

Voorts is het van belang om te weten dat de tarieven per DRG
zijn gebaseerd op de gegevens van voorgaande jaren, waarop de volgende
bewerkingen zijn uitgevoerd (Fetter, 198la):

- de kosten per opname worden vastgesteld op basis van de factuurgege-

vens.

De

daarin voorkomende gegevens worden afdelingsgewi js gecorri-

geerd m.b.v. de 'ratio of costs to charges'; zie ook hoofdstuk 2;

- verschillen in onderwijstaken worden op twee manieren gehonoreerd: de
directe kosten - bijv. salarissen van arts-assistenten - worden in het

vaste budget verrekend; met de indirecte kosten die uit de onderwijsfaciliteiten voortspruiten, wordt eveneens rekening gehouden. Dit komt

er in de praktijk op neer dat voor de ziekenhuizen met en zonder onderwijstaken afzonderlijke standaarden per DRG worden vastgesteld (Davies en Westfall, 1983, p. 240);

250

- er wordt rekening gehouden met verschillen in loonvoet tusen 11 onderscheiden 'Labour Market Areas';

- er wordt rekening gehouden met de verwachte prijsstijgingen van de
produktiefactoren

van

het

ziekenhuis.

Tevens

wordt

een

percentage

vastgesteld in het kader van toegestane autonome groei;

- daarnaast kan op verzoek van het ziekenhuis ook rekening gehouden worden met wijzigingen in het benodigde werkkapitaal.

Niet alleen in New Jersey wordt gedxperimenteerd met financieringsstelsels die gebaseerd zijn op DRG's. Het grootste experiment heeft
betrekking op Medicare, de Amerikaanse bejaardenverzekering, die goed is
voor de financiering van ongeveer 35% van de ziekenhuiskosten.

Was er voorheen sprake van 'cost-based reimbursement', met in-

gang van 1 oktober 1982 wordt op basis van de 'Tax Equity and Fiscal
Responsibility Act of 1982'

(TEFRA) paal en perk gesteld aan de groei

van de ziekenhuiskosten. Daartoe wordt aan de hand van DRG's - de 467-

versie - de complexiteit van de klinische patiantenpopulatie van een
ziekenhuis gemeten. Deze casemix-index wordt berekend als de verhouding

van de gemiddelde kosten per opname in het betreffende ziekenhuis, uit-

gaande van de landelijk gemiddelde kosten per DRG, en de landelijk gemiddelde kosten per opname. De casemix-index geeft aan, in welke mate de

kosten per opname in het betreffende ziekenhuis mogen afwijken van de
landelijk gemiddelde kosten t.g.v. een van de landelijke verhoudingen
afwijkende case-mix.

Aan de hand van de aldus op basis van patiintengegevens uit het

voorafgaande jaar bepaalde casemix-index wordt vervolgens een maximum
bepaald voor de kosten per opname voor het komende jaar: voor een aantal

ziekenhuiscategorie@n,

die

gebaseerd

zijn op geografische ligging en

ziekenhuisomvang, worden de gemiddelde kosten per opname berekend. Voor
1983, 1984 en 1985 bedragen de limieten volgens 'Section 223' van TEFRA

120,

115 resp.

110% van het groepsgemiddelde, vermenigvuldigd met de

eigen casemix-index. Overschrijding van deze limiet komt niet voor vergoeding in aanmerking. Zie ook Richards (1982) en Grimaldi (1983).

Ook nu worden bepaalde kosten buiten beschouwing gelaten bij de

berekening van de kosten per opname: rente en afschrijvingen en de kosten van onderwijs aan verpleegkundigen, co-assistenten en arts-assisten-

ten worden niet ingecalculeerd. Voorts zijn ook nu weer de kosten per
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opname berekend uit de factuurbedragen en de 'costs to charges' - ratio's van de diverse afdelingen en wordt rekening gehouden met verschillen in loonvoet en onderwijsfaciliteiten.

Dit bovenbeschreven Medicare financieringsstelsel was op 1 okto-

ber 1983 alweer achterhaald. Medicare orianteert zich nu nog meer op
DRG's: de financiering geschiedt nu expliciet op basis van tarieven per
DRG. Daarbij ligt het in de bedoeling de tarieven per DRG landelijk uni-

form te doen zijn; in de drie overgangsjaren verschuift het gewicht van
de

werkelijke gemiddelde ziekenhuiskosten per opname, via

de getniddelde

kosten in de regio, volledig naar de landelijk gemiddelde kosten per
opname.

Ook nu blijven de kosten van afschrijving en intrest en de directe kosten van onderwijsfaciliteiten - met name de salarissen van co-

assistenten en arts-assistenten - buiten beschouwing. Hetzelfde geldt
voor de indirecte kosten die met deze opleidingen samenhangen. Het be-

drag dat aldus als een vast budget wordt toegekend, is echter minder
omvangrijk dan in New Jersey waar ook de kosten, die geacht worden niet
te fluctueren met de omvang of samenstelling van de behandelde pati n-

tenpopulatie, in het vaste budget verrekend worden. Sterker nog, Medicare is voornemens de kosten van afschrijving en intrest eveneens in de
DRG-tarieven op te nemen (Schweiker, p. 62).

Bij de berekening van de DRG-tarieven wordt voorts rekening ge-

houden met de verschillen in loonvoet en worden de kosten per DRG, die
gebaseerd zijn op gegevens uit 1983, gecorrigeerd voor de verwachte inflatie en de toegestane autonome groei van 1%. Een onvolkomenheid die

ook in dit financieringsstelsel blijft bestaan, is de bepaling van de
kosten per opname uit de factuurgegevens en de ratio van afdelingskosten
en -opbrengsten.

Net zoals in New Jersey heeft ook Medicare voorzieningen getrof-

fen voor extreem kostbare patianten. Voor dergelijke patianten krijgt
het ziekenhuis naast het normale DRG-tarief een aanvulling voor de extra
gemaakte kosten.

Het grootste verschil tussen beide Medicare-financieringsstelsels is gelegen in de wijze waarop de case-mix wordt ingecalculeerd: in

het oude stelsel werden op basis van de case-mix van het voorafgaande
jaar limieten gesteld aan de gemiddelde kosten per opname. Wijzigingen
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in de case-mix konden deze limieten verzachten dan wel verzwaren, al
naar gelang de case-mix veranderingen onderging in de richting van een-

voudigere en goedkopere patianten of in de richting van zwaardere en
duurdere pati5nten. Het nieuwe financieringsstelsel baseert zich alleen

wat de DRG-tarieven betreft op het voorafgaande jaar. De ziekenhuizen
worden evenwel gefinancierd op basis van de werkelijke case-mix.

Voor een beschrijving van andere financieringsexperimenten waar-

in DRG's een rol spelen, wordt verwezen naar Bentley en Butler (1980),
Schweiker (1982) en Office of Technology Assessment (1983).
In hoeverre dergelijke, op DRG's gebaseerde, financieringssyste-

men een verbetering zijn t.o.v. de eraan voorafgaande systemen en in
hoeverre betere alternatieven voorhanden zijn, is geen open vraag meer.

Men hoeft zich niet langer alleen op theoretische overwegingen te baseren, maar kan nu ook op praktijkervaringen steunen (zie ook Davis e.a.,
1984 en Connor, 1982):

- De bepaling van de kosten per opname wordt gebaseerd op de factuurge-

gevens, gecorrigeerd met de ratio van 'costs to charges'.

Zoals we

reeds in par. 2.3 gezien hebben, zijn de hieruit voortvloeiende resul-

taten onbetrouwbaar: de verschillen tussen goedkopere en duurdere op-

namen komen minder geprononceerd naar voren dan ze in werkelijkheid
zijn. Dit betekent dat het ziekenhuis voor pati8nten in de goedkopere
DRG's teveel en voor patilnten in de duurdere DRG's te weinig zal ont-

vangen, zodat het financieringsstelsel zijn doel voorbij schiet. Per

saldo zullen zelfs de ziekenhuizen met een relatief zware case-mix
financieel slechter uit zijn dan de ziekenhuizen met een eenvoudiger

pati5ntenpopulatie;

ze subsidi ren deze laatste groep zelfs min of

meer. In een interview merkte Reiss over deze problematiek op: "How
good the experiment is going to be in relating costs to DRGs is still
an open question. I am optimistic, but the question is how good the
allocation system is. We have no reason to assume a priori that the
cost-to-charge ratio is accurate for all hospitals. If we can correct
for this statistically, or if the difference is not too great, we can

probably account for it. There are some technical problems, that may

or may not be serious." (Smejda, 1977, p. 14). In dit leader is het
Patient Care Unit-systeem, waarin de kostprijs niet benaderd maar berekend wordt, een grote vooruitgang (Ahrens e.a., 1980). Helaas heeft
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deze methode weinig navolging gevonden in de Amerikaanse ziekenhuizen.
- Het ziekenhuis ontvangt niet langer een vergoeding per verpleegdag,
maar per opname. Bestond in het oude stelsel mogelijk een prikkel tot

lange verpleegduren, nu bestaan er prikkels tot extra opnamen. Veel
patienten die voorheen poliklinisch behandeld zouden zijn, werden nu

in New Jersey kort opgenomen, terwijl de volledige vergoeding werd
geInd: verschuiving van polikliniek naar kliniek! In enkele gevallen
werden zelfs poliklinische behandelingen volgens het DRG-tarief gedeclareerd: er was immers geen minimum verpleegduur gespecificeerd. Omdat op deze wilze van kostenbeheersing geen sprake was, werden wijzi-

gingen aangebracht: in New Jersey worden niet alleen extreem lang op-

genomen, maar ook extreem kort opgenomen patianten uitgezonderd van
facturering d.m.v. het DRG-tarief.

- Omenn en Conrad (1984) geven aan dat de tarieven van DRG's m.b.t. ge-

opereerde pati@nten vaak ruim zijn vastgesteld en voor DRG's m.b.t.

niet-geopereerde pati5nten veelal krap. andat deze discrepantie ook
wordt vastgesteld voor aandoeningen die zowel operatief als niet-ope-

ratief behandeld kunnen worden, zijn ze bevreesd voor de invloed van
financidle motieven bij de keuze van de wijze van behandeling (Omenn

en Conrad, 1984, p. 1314): "The heavy weightings assigned to payments
for surgical cases reinforce the current market bias of reimbursing
surgical and procedure-based services much more favorably than diagnostic judgement and nonsurgical care..... With such differentials in
payment and in the expected profit margins, how will decisions be made

between surgical and medical care of individual patients? ..... Thus
there is a need for early updating of the DRG-prices ..... In addition,

it would be desirable to try to devise new DRG's that merged medical
and surgical treatments of specific groups of patients."

- Een aantal verzekeringsinstellingen was van mening dat hun gemiddelde

factuurbedragen volgens het oude systeem lager waren dan de huidige
DRG-tarieven. Dit zou mede zijn oorzaak vinden in het feit dat hun
verzekerden gemiddeld een kortere verpleegduur hadden dan de overige
patianten, wier verpleegduur onder de bovengrens lag. Dit was aanlei-

ding om de bovengrens te verlagen en meer pati8nten per DRG als uit-

bijter te beschouwen en buiten het DRG-tarief te houden. Dit zou met

name ook een billijker regeling zijn voor de, in de Verenigde Staten
relatief veel, onverzekerde patianten, omdat werkelijke kosten en de
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declaratie nu in veel gevallen minder uiteen zullen lopen.

Het instellen van ondergrenzen en het verlagen van de bovengren-

zen heeft evenwel tot gevolg dat in New Jersey niet langer 3% van de

klinische patiAnten - goed voor 11% van de kosten, maar 20% van de
patiUnten - 35% van de kosten vertegenwoordigend - buiten het DRG-tarief vallen, zodat ruim 1/3 van de kosten nog steeds volgens het oude
'cost-based'-stelsel per verrichting gedeclareerd wordt. Zie ook Vla-

deck (1980) en Crimaldi (1981). In het Medicare-stelsel is vooralsnog
alleen sprake van bovengrenzen. Deze grenzen zijn zo ruim gesteld, dat

- voorlopig? - niet meer dan 1 tot 1.5% van de klinische pati8nten
buiten de DRG-tarieven valt (Schweiker, 1982).

In het DRG-tariefstelsel wordt in de Verenigde Staten uitgegaan
van grenzen die op verpleegduur gebaseerd zijn. Dit betekent dat patiunten wier verpleegduur binnen de grenzen valt, maar waarvoor zeer
kostbare

diagnostische

of

therapeutische

verrichtingen

zijn

aage-

vraagd, toch onder het DRG-tarief vallen. Het ware derhalve beter ge-

weest om de grenzen niet op verpleegduur, maar op opnamekosten te baseren, juist zoals wij in hoofdstuk 5 gedaan hebben bij het presenteren van de DRG-profielen. Zie ook Williams e.a. (1984, p. 24).

- Per opname mag het ziekenhuis een DRG-tarief in rekening brengen. Dit
kan ertoe leiden dat patidnten met meerdere aandoeningen - hetgeen met
name bij de oudere, Medicare, patidnten nogal eens het geval is - voor

elke aandoening opnieuw worden opgenomen. Financiering per opname zal

derhalve aanleiding kunnen zijn tot meer her-opnamen; een zaak die
overigens empirisch te toetsen valt.

- Poliklinische verrichtingen vallen buiten de DRG-tarieven en worden

nog steeds per verrichting gedeclareerd. Dit kan aanleiding zijn om
een gedeelte van het vooronderzoek poliklinisch te verrichten, zodat
het DRG-tarief meer ruimte biedt voor de dekking van de klinische verrichtingen.

Evenzo zouden ziekenhuizen kunnen overgaan tot het eerder ontslaan of
overplaatsen van pati@nten naar verpleeghuizen. Hierdoor zal het zie-

kenhuis evenveel blijven ontvangen, terwijl de vergoedingen aan verpleeghuizen of

gezinszorg

oplopen.

Soortgelijke opmerkingen kunnen

gemaakt worden voor patipnten die naar een ander ziekenhuis worden
overgeplaatst; hiervoor worden immers ook twee declaraties ingediend.
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- Omdat afschrijvingen en intrest niet onder de DRG-tarieven vallen,
maar in het vaste budget verrekend worden, zullen investeringsbeslissingen m.b.t. nieuwe apparatuur met name gebaseerd worden op de 'com-

plementaire kosten'. Niet de invloed op de totale ziekenhuiskosten,
maar de invloed op de kosten die in de DRG-tarieven hun dekking moeten

vinden, is van belang. Omdat Medicare dit heeft onderkend, zullen afschrijvingen en intrest in de toekomst ook in het DRG-tarief opgenomen
worden (Schweiker, 1982; OTA, 1983).

- Door in principe voor alle ziekenhuizen· uit te gaan van hetzelfde
stelsel DRG-tarieven, veronderstelt men impliciet dat kostenverschillen tussen ziekenhuizen volledig zijn toe te schrijven aan verschillen

in case-mix. Hoe belangrilk de verschillen in samenstelling van de
patiantenpopulatie ook moge zijn ter verklaring van verschillen in
kosten, ook institutionele factoren spelen daarin een belangrijke rol.

Men denke bilvoorbeeld aan de grootte van het ziekenhuis - van belang

i.v.m. schaaleffecten - de aanwezige ziekenhuisvoorzieningen, de bezettingsgraad en de beheervorm - overheid dan wel particuliere eigen-

dom - (Van Aert, 1977; Van Aert en Van Montfort, 1980). De kosten van

onderwils worden zowel in New Jersey als door Medicare expliciet on-

derkend. Medicare verrekent deze kosten in het vaste budget; in New
Jersey worden twee ziekenhuiscategoriean onderscheiden met ieder een
afzonderlijk stelsel DRG-tarieven.

Zoals reeds in paragraaf 1.2 is aangegeven, hebben Klastorin en

Watts (1980) vastgesteld dat het, in het kader van de toepassing van
regressie-analyse ter verklaring van kostenverschillen tussen zieken-

huizen, zinvol is om onderscheid te maken in een aantal ziekenhuiscategoriean. Voor elke categorie dient vervolgens een eigen kostenfunctie geschat te worden.

In navolging van deze conclusies en als

uitbreiding op de aanpak in New Jersey, stellen Williams e.a. (1984)

voor om voor elk van deze ziekenhuiscategoriein eveneens een eigen
stelsel DRG-tarieven te hanteren. Op deze wijze kan tevens een probleem ondervangen worden dat eveneens samenhangt met institutionele
factoren: de ernst en stadium van de aandoening. De aanwezigheid van
bepaalde specialismen en ziekenhuisvoorzieningen kunnen immers tot gevolg hebben dat verschillen bestaan in ernst en stadium van de aandoe-

ning tussen patidnten die in dezelfde DRG worden ingedeeld. Veelal
zullen

de

academische

en

regionale

top-ziekenhuizen

relatief meer

256

zwaardere patiinten uit een DRG behandelen dan de overige ziekenhuizen. Het is de vraag in hoeverre deze verschillen reeds voldoende onderkend zijn door rekening te houden met de onderwija-activiteiten.

- Voor het ziekenhuis bestaat er een prikkel om de gemiddelde kosten per
opname te beheersen. Daar de honorering van de specialisten nog steeds

volgens het 'fee-for-service' stelsel geschiedt, is er vanuit het in-

komensstandpunt bezien voor de specialismen evenwel geen aandrang tot
beheersing van het aantal verrichtingen (Young en Saltman, 1982). Dit

bezwaar wordt ook in Nederland wel aangevoerd tegen de huidige bugetfinanciering.

- Medicare dekt 35% van de ziekenhuiskosten. Dit betekent dat 65% van de

ziekenhuiskosten gedekt worden door andere verzekeraars en derhalve

buiten de DRG-tarieven vallen. Dit opent voor ziekenhuizen de mogelijkheid om eventuele tekorten m.b.t. Medicare pati8nten te verhalen

op de overige pati8nten door aldaar de tarieven per verrichting te
verhogen; zie ook Iglehart (1983). Dit alternatief wordt des te meer
het overwegen waard naarmate Medicare de DRG-tarieven meer aantrekt.

Dit zou betekenen dat de reeds bestaande verschillen tussen verzekeringsinstellingen verder versterkt worden: in het kader van de bespre-

king van het fenomeen 'cost-shifting' geven Ginsburg en Sloan (1984)

aan dat in 1981 Medicare, Medicaid en de niet-verzekerde patidnten
reeds

te weinig betaalden en derhalve al gesubsidieerd werden door

Blue Cross en de commerciale verzekeringsinstellingen.

Als voor alle verzekeringsinstellingen dezelfde DRG-tarieven van

kracht zijn, zoals in New Jersey, wordt dit probleem van 'cost-shifting' ondervangen. De mogelijkheden voor Medicare om te komen tot kostenbeheersing d.m.v. DRG-tarieven zouden in dat geval kunnen tegenval-

len, mede in aanmerking genomen de verbeterde toegankelijkheid van het
gezondheidszorg-circuit en de toenemende vergrijzing.
- Financiering d.m.v. tarieven per DRG trekt een zware wissel op de be-

trouwbaarheid van de door het ziekenhuis te verstrekken medische patidntengegevens. In par. 4.2 hebben we geconstateerd dat deze betrouw-

baarheid veel te wensen overlaat; volgens Corn (1981) werd 17.1% van
de pati@nten in de verkeerde DRG ingedeeld. Overigens deed Corn tevens

de geruststellende bevinding dat de gevolgen voor de ziekenhuisinkomsten die van derdelijke fouten uitgaan, per saldo erg klein zijn.
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Naast deze onopzettelijke onbetrouwbaarheid van de medische patiantengegevens kan met de invoering van het DRG-tariefstelsel evenwel

ook sprake zijn van opzettelijke coderingsfouten door de pati@nten in

te delen in DRG's die een hogere vergoeding opleveren. Dit kan zich
met name uiten in het coderen van nevendiagnoses bij patidnten waarbij

geen sprake is van nevenaandoeningen - de 467 DRG-versie is daarvoor
minder gevoelig dan de 383-versie omdat slechts 'substantial complications or comorbidities' van invloed kunnen zijn op de indeling - en in

het omdraaien van de volgorde van 'principal diagnosis' en 'secondary
diagnosis' als de 'secondary diagnosis' een hoger tarief oplevert.
Dergelijke manipulatie met patiantengegevens wordt ook wel 'DRG-creep'
genoemd (Simborg, 1981).

Johnson en Appel (1984) constateren echter terecht dat DRG-creep

niet onderscheiden kan worden van een verbetering van de kwaliteit van

de medische gegevens. Nu coderingsfouten immers financidle consequenties kunnen hebben, zal meer nadruk gelegd worden op de juistheid en

volledigheid van de gegevens. Als door deze grotere betrouwbaarheid
van

de

medische gegevens de

patiintenpopulatie van een ziekenhuis

zwaarder van samenstelling lijkt te worden, kan deze ontwikkeling alleen maar worden toegejuicht. Enerzijds is de classificatie van de

patiinten immers betrouwbaarder, anderzijds zal door de overheveling

van patianten van lichtere naar zwaardere DRG's bij de eerstgenoemde
sprake zijn van een grotere homogeniteit, omdat patianten met kostenbetnvloedende nevenaandoeningen elders zijn ingedeeld.

De financi5le voordelen voor de ziekenhuizen die voortvloeien
uit DRG-creep dan wel verbeterde kwaliteit van de medische gegevens
zijn overigens maar van korte duur: de patianten die overgeheveld wor-

den van goedkope naar duurdere DRG's zullen op zijn minst voor 66n DRG

en over het algemeen voor beide DRG's tot gevolg hebben dat de gemid-

delde kosten per opname zullen dalen. Herziening van de DRG-tarieven
zal voor de toekomstige opnamen de voordelen teniet doen. De door
Johnson en Appel (1984) geponeerde stelling dat door fouten in de me-

dische

patiantengegevens waarop

de DRG-indeling wordt gebaseerd de

ziekenhuizen 4% te weinig krijgen uitbetaald,

is derhalve onjuist:

juiste gegevens zullen ook invloed hebben op de DRG-tarieven. Bij de
tariefstelling is immers in principe sprake van budget-neutraliteit.

De stelling van Johnson en Appel moet dan ook omgedraaid worden: uit-
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gaande van DRG-tarieven die op minder betrouwbare medische patigntenvan
gegevens zijn gebaseerd, leidt verbetering van de betrouwbaarheid
k
tijdelij
die
izen
ziekenhu
de
aan
ngen
deze gegevens tot vergoedi
gemiddeld 4% te hoog liggen.
- Een zaak die aansluit op deze problematiek rond de betrouwbaarheid van

de medische patiantengegevens betreft de verhouding tussen de door
Medicare gehanteerde DRG-tarieven. Deze verhouding is afgeleid uit de
MEDPAR-file, zodat het gaat om medische gegevens die in het kader van
de financiering werden verstrekt. Zoals we in par. 4.2 hebben gezien,

laat de betrouwbaarheid van met name deze gegevens te wensen over.
de
Johnson en Appel (1984) geven aan dat de gegevens zelfs in 50% van
gevallen niet volledig juist waren.

Ter volledigheid zij opgemerkt dat deze bevinding niet in strijd
is met de geconstateerde toename van de betrouwbaarheid van de gegevens. Johnson en Appel onderzochten gegevens uit de periode v66r de

invoering van DRG-tarieven, de toegenomen betrouwbaarheid betreft gegevens van recenter datum.

- Bij de bepaling van de DRG-tarieven voor een bepaald ziekenhuis spelen
zowel de eigen gemiddelde kosten per opname als een norm een rol. Om-

dat budget-neutraliteit uitgangspunt is geweest bil de invoering van
het DRG-tariefstelsel, zijn de landelijk gemiddelde kosten per opname
als norm gehanteerd. Daarover kan men zijn twijfels hebben. Enerzijds
zou men de modus of de mediaan kunnen prefereren, omdat dan veel ziekenhuizen op het eigen gemiddelde zullen uitkomen, resp. evenveel zie-

kenhuizen met negatieve en positieve verschillen tussen het tarief en

worden.
de eigen gemi ddelde kosten per opname Reconfronteerd zullen
Anderzijds is hier de kwaliteit van de medische hulpverlening in het

geding: welke kwaliteit correspondeert met de landelijk gemiddelde
kosten per opname? "Physicians are concerned with whether standard
costs embody sound medical judgements and reflect the care patients
need. The standards for 1980 are the product of a battery of statistical assumptions and services provided in 1978. In all likelihood, nu-

promerous patients received the services they needed in 1978; others

bably received too much care. Some patients, perhaps because of a
shortage of nurses of stringencies in state reimbursement policies,
De gemidmay not have received needed care", aldus Grimaldi ( 1980).
delde kosten tot norm verheffen is derhalve niet zondermeer toege-
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staan. Men zal zich eerst rekenschap dienen te geven van de daarmee
corresponderende kwaliteit van de zorg.

- Een aspect dat recentelijk veel aandacht krijgt, betreft de gevolgen
van DRG-tarifering voor de invoering van nieuwe medische technologie n

(OTA, 1983; Davis e.a., 1984). Onder het DRG-financieringsstelsel zal
de invoering van nieuwe technologiean die direct of indirect kostenbe-

sparingen opleveren, niet problematisch zijn: de ziekenhuizen die als

eerste tot introductie van deze technologie#n overgaan, hebben er het
langste profijt van : totdat iedereen ertoe is overgegaan en de tarie-

ven daaraan zijn aangepast. Indien invoering evenwel tot kostenstijgingen leiden, zullen de ziekenhuizen die een voortrekkersfunctie ver-

vullen, daar tevens nadelige financiale gevolgen van ondergaan. Hoewel

een dergelijke remmende werking van het DRG-tariefstelsel misschien
niet ongewenst wordt geacht door de verzekeraars - met name ter voor-

koming van kostbare doublures - kan het niet in de bedoeling hebben
gelegen alle kostenverhogende ontwikkelingen tegen te houden. Het is
derhalve van belang aan te geven hoe wordt voorzien in de financiering

van dergelijke ontwikkelingen. Voor zover de jaarlijks toegestane autonome groei van 1% of meer te laag is, kan gedacht worden aan de volgende methodieken:

. de instelling, die belast is met het vaststellen van de DRG-tarieven, kan de tarieven van DRG's waarop deze nieuwe ontwikkelingen van
toepassing zijn, reeds op voorhand verhogen. Bezwaar van deze aanpak

is dat de ziekenhuizen vrij zijn de ontstane financidle ruimte te

besteden waar het hun goed dunkt, zodat het niet zeker is dat de
extra middelen ten goede komen aan de nieuwe ontwikkelingen;

. op verzoek van het ziekenhuis dat op de nieuwe technologie wil over-

gaan, kan het DRG-tarief worden aangepast. Het bezwaar dat hieraan
kleeft, is dat het een erg omslachtige methode is om dergelijke verzoeken van alle ziekenhuizen afzonderlijk af te handelen;

. het aantal DRG's kan uitgebreid worden. De nieuw te crearen DRG's
hebben betrekking op patianten waarop de nieuwe technologie van toe-

passing is. De tarieven van de oude DRG's kunnen ongewijzigd blijven, terwijl de tarieven voor de nieuwe DRG's de kosten van de nieuwe technologie weerspiegelen. Het zal duidelijk zijn dat deze metho-

de het gevaar in zich heeft, dat er een wildgroei ontstaat in het
aantal nieuw te definiaren DRG's, waardoor niet langer aan een van
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de oorspronkelilke doelstellingen - indeling in ren hanteerbaar anntal patiantengroepen - wordt voldaan.

Een fase die overigens aan de verwerking van deze kosten in de
DRG-tarieven vooraf dient te gaan, is de beoordeling of deze kosten al
dan niet gedekt dienen te worden door Medicare en de andere verzeke-

ringsinstellingen: de 'coverage-decision'. Een groot gedeelte van de
informatie die van belang is ter onderbouwing van deze beslissing, is
eveneens van belang in het kader van de daarop volgende tariefsaanpassingen.

- Analoog aan deze problemen m.b.t. nieuwe technologieWn speelt het pro-

hleem

van

niettwe

operatie-technieken. Daar in het huidige ICI)-9-CM

code-systeem dergelijke ingrepen veelal niet anders dan onder de verzamelcodes 'overige operaties' kunnen worden gecodeerd, zal het betreffende DRG-tarief over het algemeen niet in verhouding staan tot de

kosten die samenhangen met deze nieuwe operatie-techniek.

Smits en

Watson (1984) pleiten derhalve ook in dit kader voor de nodige aanpassingsmethodieken van de DRG-tarieven: een financieringsstelsel op ba-

sis van patilntengroepen dient flexibel te zijn in zijn tariefstelling.

- In 1982 zijn de Professional Standard Review Organizations (PSRO's)
die waren belast met het uitvoeren van 'quality assurance' en 'utilization review' vervangen door Peer Review Organizations (PRO's). Deelname in de programma's van deze PRO's is een eis die Medicare aan de

ziekenhuizen stelt. Men hoopt op deze wijze enige grip te krijgen op
de eventuele negatieve invloeden van DRG-financiering op de kwaliteit
van de zorg. Zoals eerder aangegeven, kan deze kwaliteitsvermindering

zich ondermeer uiten in het aantal her-opnamen en overplaatsingen en
in een wijziging in de DRG-profielen; voorts kan men stuiten op verschuivingen van gedeelten van de behandeling naar de polikliniek en op

onnodige opnamen. Omdat de afweging tussen kwaliteit en kosten inherent is aan elke beoordeling door de PRO's, wordt het de medici die

deel uitmaken van deze organisaties niet gemakkelijk gemaakt;

dit

geldt des te meer nu Medicare kostenbeheersing zo hoog in het vaandel
heeft staan.

Samenvattend kunnen we concluderen dat aan financiering op basis
van DRG's veel haken en ogen zitten. Men kan zich derhalve ook afvragen
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of een DRG-financieringsstelsel, ondanks al deze bezwaren, toch de moeite waard is. Dit geldt des te meer als we ons realiseren dat alle moeite

tot instandhouding van een DRG-financieringssysteem slechts gericht is
op een klein gedeelte van de kosten (Vladeck, 1980):

- + 50% van de kosten van de ziekenhuizen in New Jersey zijn vaste kosten of hangen niet samen met omvang en samenstelling van de pati@ntenpopulatie. Deze kosten worden in een vast budget opgenomen;

- 1 15% van de ziekenhuiskosten heeft betrekking op de polikliniek en de
poliklinisch uitgevoerde verrichtingen;

- 1 35% van de kosten m.b.t. klinisch behandelde patianten valt niet
onder de DRG-tarieven omdat het uitbijters betreft, wier verpleegduur
extreem lang of kort is.

Dit betekent dat in het DRG-financieringssysteem uiteindelijk
slechts 27% van de kosten op basis van DRG-tarieven vergoed worden; 467

stuks waarvan 75 reeds meer dan 60% van de verpleegdagen voor hun rekening nemen (zie ook paragraaf 3.3.7). Er gaan in de Verenigde Staten dan

ook stemmen op, die zich afvragen of het stelsel niet vereenvoudigd kan

worden door uit te gaan van minder gegevens per patiant en niet langer
de gegevens van alle patiAnten te verwerken. (Davies en Westfall, 1983,

p. 242). Wellicht zou budgetfinanciering werkbaarder kunnen zijn en be-

ter in staat tot kostenbeheersing. Erg waarschijnlijk is invoering van

dit stelsel op korte termijn echter niet; daarvoor is in de Verenigde
Staten sprake van een te grote diversiteit aan verzekeringsinstellingen
met ieder hun eigen belangen en machtsposities.

Alle bezwaren die hiervoor tegen financiering op basis van DRG's

zijn uitgebracht, mag men evenwel niet enkel aan de DRG's toerekenen.
Zoals we in tabel 3.1 immers hebben gezien, is het DRG-classificatiesys-

teem met name opgezet in het kader van 'utilization review'.

Toepas-

singsmogelijkheden liggen dus met name op het terrein van het interne
ziekenhuisbeleid en niet op dat van de financiering. Of zoals Yoder en
Connor (1982, p. 31) zeggen: "Probably the most well-known application
of DRGs is their use as the unit for payment in the New Jersey rate-set-

ting system. As a result of this application DRGs have become politicalized and associated with a host of broader issues including centralized rate setting, governmental regulation, compensation for bad debt and

charity care,

price level depreciation for equipment, central adminis-
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tration of the plant depreciation funds of individual hospitals and the

effects of economic constraints on the quality of health care. Issues
such as these are currently associated with DRGs because of the New Jer-

sey experiment, but they are not necessarily attributable to the case
categorization mechanism itself. Rather, some spring from other mecha-

nisms of policies which were implemented in the same program in which
DRGs were implemented...

Accordingly,

when DRGs are discussed,

it is

important to differentiate between those issues that have merely become

associated with DRGs through implementation of a particular system and
those that are genuinely attributable to the DRG component of such systems."

Maar ook op andere gronden valt DRG-tarifering af te wijzen. Zo
stelt Groot (1975, p. 6): "In dit verband zou ik erop willen wijzen, dat

kosten en opbrengsten tot twee heel verschillende probleemgebieden beho-

ren. Uit het feit, dat kosten en opbrengsten bij een non-profit organi-

satie in kwantitatief opzicht

gelilk moeten zijn, kan men nog niet af-

leiden dat daarom ook kostprijzen en prijzen van deze prestaties, d.w.z.

declaratie-eenheden van deze prestaties, in alle opzichten aan elkaar
gelijk zijn, integendeel. Kosten en opbrengsten zijn in economisch opzicht twee geheel verschillende zaken... Het is van groot belang dat wij
de problematiek rond de kosten uitsluitend behandelen, rekeninghoudend
met de eigen aard van de kostenproblematiek en dat wij ook de problematiek rond de opbrengsten uitsluitend behandelen, rekeninghoudend met de
eigen aard van de opbrengstenproblematiek. Gaan wij daarentegen kosten

en opbrengsten kortsluiten en hebben wij geen oog voor de verschilpun-

ten, dan ontstaat het risico, dat wij ons hij het behandelen van het

kostenprobleem laten afleiden door overwegingen ontleend aan de opbrengsten en dat wij anderzijds bij het oplossen van het declaratieprobleem

elementen inbrengen die uit de wereld van de kosten stammen en vreemd
zijn aan de problematiek rond de opbrengsten. ... verbindt men dit verschil tussen kosten en opbrengsten de conclusie dat wij de kosten zo

gedetailleerd en zo uitvoerig mogelijk moeten kennen en dat wij ons bij
het declareren kunnen beperken tot een zo globaal mogelijke aanpak." Het

in de voorgaande hoofdstukken opgebouwde kosteninformatiesysteem rond
DRG's is daarmee dus niet impliciet verworden tot de basis van een financieringsstelsel.
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Heeft Groot het over de relatie tussen kosten en opbrengsten,
Verheyen (1979, p. 511) heeft de financieringsgrondslag op het oog wan-

neer hij aangeeft dat het geen pas geeft om als tariefstellend orgaan
uit te gaan van zeer gedetailleerde informatie, afkomstig uit de ziekenhuizen en veeleer bedoeld in het kader van het interne ziekenhuisbeleid:

"Het

interne budgetsysteem zal echter alleen kunnen ontstaan als het

niet wordt misbruikt door hogere niveaus: door de sector om een goed
geleide instelling verder te beperken, door de overheid om een sector
een laag budget toe te kennen door gedetailleerd ingrijpen. Centraal bij

budgettering is de taakstelling voor de afdelingen of het bedrijfsonder-

deel. In de vele discussies in de gezondheidszorg over budgettering
wordt teveel de nadruk gelegd op de controle van bovenaf en te weinig

gesteld dat het een middel is om via taakstelling tot een efficiante
verdeling van de beperkte middelen te komen.

Wat voor het interne gebruik is opgesteld, moet ook zo worden
gebruikt . De voor intern gebruik opgestelde patiMntendossiers waarmee de

kwaliteit van zorg kan worden beoordeeld, mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt... Het hogere echelon kan geen taakstelling op-

leggen aan de medici op het gebied van beheersing van activiteiten in
engere zin. Het bepalen van de activiteiten binnen een ziekenhuis is een

taak van de leiding van dat ziekenhuis. Het hogere echelon kan alleen
het ziekenhuis als zodanig budgetteren." Maar ook vanuit het oogpunt van

delegatie en decentralisatie valt een globaal extern budgetsysteem te
verkiezen boven een bureaucratisch en gedetailleerd richtlijnen- en financieringsstelsel; zie Verheyen (1983).

Een gedetailleerd, patiFnt-georianteerd kosteninformatiesysteem

is dus niet impliciet, of sterker, mAg niet impliciet verworden tot,
grondslag

voor een financieringssysteem of externe budgettering.

Er

dient voldoende ruimte te zijn voor professie en ziekenhuis-management
voor het voeren van een zelfstandig beleid; een financieringsstelsel mag

de ziekenhuismedewerkers niet maken tot louter uitvoerders van de op
hoger niveau vastgestelde richtlijnen. Het is in dit kader dan ook van
belang erop te wijzen dat veel van de bezwaren die toegeschreven worden
aan

stelsels

van

output-financiering

teruggevoerd

kunnen worden

op

'moral hazard'. De overheid beschikt over onvoldoende informatie en des-

kundigheid om tot in de kleinste details te kunnen sturen; zij kan niet

over de schouder van de medicus meekijken om te beoordelen of de behan-

264

deling van de patidnt al dan niet doelmatig is. Het is voor haar ondoenlijk om greep te krijgen op de omvang van de in het ziekenhuis verleende

patidntenzorg. Veel van de eerder opgesomde bezwaren tegen het DRG-tariefstelsel zijn derhalve niet of nauwelijks te ondervangen in stelsels

van output-financiering: onnodige opnamen, heropnamen en overplaatsingen, wijzigingen in het verrichtingenprofiel, zowel van klinisch naar
poliklinisch als van niet-operatief naar operatief en DRG-creep. In de
ziekenhuisfinanciering dient de taakstelling van het ziekenhuis centraal

te staan en niet de wijze waarop het ziekenhuis deze taak uitoefent.
Vermijden van de 'moral hazard'-problematiek betekent derhalve verwerping van 'output-financiering' en een keuze voor 'input-financiering'.
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NABESCHOUWING

In hoofdstuk 2 hebben we beschreven hoe het mogelijk is om het
kosteninzicht in de ziekenhuizen te verbreden. Uitgaande van het organische of functionele rekeningschema is het mogelijk om m. b.v. de FBR van

het NZI

(1976)

of m.b.v.

input-outputanalyse de indirecte kosten van

alle afdelingen te bepalen. Aan de hand van de hieruit voortvloeiende
resultaten is het mogelijk de kostprijs te bepalen van de op de hoofdafdelingen uitgevoerde verrichtingen.

Omdat in het ziekenhuis evenwel de patiinten en niet de verrich-

tingen centraal staan, hebben we in hoofdstuk 3 een aantal Amerikaanse
patiUntenclassificatiesystemen beschreven en in hoofdstuk 4 6dn van deze

systemen toegepast op Nederlandse patiantengegevens. Daarbij bleek dat

de uitgangspunten van dit classificatiesysteem ook in Nederland bruikbaar zijn, maak dat de uitwerking daarvan aangepast moet worden aan de
Nederlandse verhoudingen.

Derhalve

zijn

'Nederlandse'

DRG-definities

geformuleerd in samenwerking met een aantal Nederlandse specialisten.
In hoofdstuk 5 is beschreven hoe diverse reeds in het ziekenhuis

aanwezige informatiebronnen gelntegreerd kunnen worden: door in het factuurbestand ook de kostprijs van de verrichtingen op te nemen, kan niet

alleen het totaal van de aan een pati5nt verzonden declaratie bepaald
worden, maar ook de kosten van zijn of haar behandeling. Door vervolgens
deze patifntengegevens aan de hand van het patidnten-identificatienummer
te combineren met de in het SMR-bestand vastgelegde medische patidntengegevens, is het mogelijk om voor elke onderscheiden patiantengroep een,

al dan niet gedetailleerd, verrichtingen-, declaratie- en kostenprofiel
op te stellen.

Door deze integratie van financi5le en medische gegevens is een

informatiebron aangeboord, waaruit zowel ziekenhuiseconomen als medici

kunnen putten: de resultaten van deze integratie zijn voor beiden herkenbaar. Vooral omdat dit informatiesysteem zo nauw aansluit bij de matrix-organisatiestructuur van het ziekenhuis, is de informatie bruikbaar

op diverse gebieden van het interne ziekenhuisbeleid; met name m.b.t.
die punten waar zowel professie als management belang bij hebben.

Vanzelfsprekend is het door ons geschetste patidnt-georianteerde

informatiesysteem slechts &60 van de vele mogelijkheden op dit gebied.
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Het Amerikaanse DRG-stelsel vormt een goed uitgebalanceerd geheel en in
de huidige 467-versie is aan veel van de bezwaren tegen eerdere versies

tegemoet gekomen. Het door ons beschreven informatiesysteem is op dezelfde leest geschoeid, maar is toch nog op een aantal punten voor ver-

betering en uitbreiding vatbaar. Op economisch terrein kan men daarbij
denken aan een uitbreiding van het kostprijsonderzoek tot die afdelingen

die wij buiten beschouwing gelaten hebben omdat hun activiteiten t.b.v.

de facturering niet naar type gespecificeerd zijn; dit geldt met name
voor de verpleegafdelingen en de operatiekamer. Voorts is het zinvol om
ook het onderzoek naar de variabiliteit van de kosten uit te breiden en

niet te beperken tot het klinisch-chemisch en haematologisch laboratorium.

Van groter belang is evenwel het nader analyseren van de homoge-

niteit van de onderscheiden patiMntengroepen. Daarbij hebben we ondermeer de volgende aspecten op het oog:

- voor een breed forum van medici - bijvoorbeeld de Wetenschappelijke
Verenigingen - zal de medische homogeniteit van de Amerikaanse en Nederlandse DRG-definities getoetst dienen te worden;
- daarbij kan ondermeer aan het licht komen dat andere classificatiesystemen de voorkeur verdienen, of dat elementen uit deze systemen in het

DRG-stelsel verwerkt moeten worden. Zo behoort voor de niet-geopereer-

de pati@nten een uitbreiding van de DRG-definities in de richting van
de 'Patient Severity Index' of 'staging' tot de mogelijkheden;

- de pati@ntengroepen voor poliklinische behandelingen dienen uitgebreid
te worden tot andere specialismen dan alleen KNO. Daarbij kan tevens

aan de orde gesteld worden of het polikliniekbezoek dan wel de behandeling als geheel onderwerp van onderzoek dient te zijn.
De uitbreidingen en aanpassingen zijn elementen van een logische

verdere ontwikkeling van het door ons geschetste informatiesysteem. De

richting die aan deze ontwikkelingen gegeven zal worden, zal ondermeer
afhankelijk zijn van de ter beschikking komende patiantengegevens en de
opstelling van de medici tegenover deze nieuwe vorm van informatiever-

werking. De belangrijkste aanleiding tot bijstelling en wijzigingen zal
echter gelegen zijn in de daadwerkelijke toepassing van het systeem in
het ziekenhuis. De ervaringen die daarbij opgedaan worden, zullen onmiskenbaar van invloed zijn op nieuwe ontwikkelingen.
De eerste stap is inmiddels gezet!
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Appendix 1. Input-output-analyse

In par. 2.1 is beschreven hoe in de FBR de kosten van de hulpafdelingen doorberekend worden aan de overige afdelingen. Kort samengevat kwam deze methode van doorberekenen neer op "twee keer
oprollen, de
derde keer alleen doorberekenen aan de hoofdafde
lingen". In deze appendix zullen we een techniek bespreken die wel exact doorberekent en
toch
eenvoudig is; ook Fetter e.a. (1977) bedienen zich van dit alternat
ief
in hun ziekenhuiskostenmodel.

In aanvulling op de in tabel 2.1 gedefinieerde matrices, zullen
we ook de kostenverdeelsleutels in matrix-notatie schrijven:

-

(k x k) matrix A , waarin Av(i,j) aangeeft welke fractie van de totale kosten van hulpafdeling i doorberekend worden aan hulpafde
ling j;
- (k x t) matrix Dv, waar D (i,j) aangeeft welke fractie van de totale
V
kosten van hulpafdeling i doorberekend worden aan hoofdafdeling j.
De rijtotalen van [Av Dv] moeten gelijk zijn aan 1:

Av ek + Dv et =

ek

0

Als de totale, directe 6n indirecte, kosten van de hulpafdelingen
bekend

zijn, vallen de matrices A en D uit het input-output-tableau te bepalen
uit:
-

A=v A

V

-

D=v D

V

.

waarin v de tot diagonaalmatrix herschreven vector van totale kosten
v
.
voorstelt, met v(i,i) = v(i).

Daar v vooralsnog onbekend is, zijn A en
D nog niet te bepalen; daartoe zijn eerst onderstaande bewerkingen
noodzakelijk:

Zij

c = C' e
P

f = F' e
P

dan geldt

de totale directe kosten per hulpafdeling

de totale directe kosten per hoofdafdeling
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v=A'v+c
metV
A' v d e indirecte kosten per hulpafdeling
V

w=D'v+f

V

,V
met D' v de indirecte kosten per hoofdafdeling

zodatl)

v = (Ik-A:)-lc,

,

met Ik de (k x k) eenheidsmatrix

w = D (Ik-A<')-lc + f
De matrices A en D specificeren kolomsgewijs de indirecte kosten

van een afdeling naar hulpafdeling van herkomst en zijn vergelijkbaar

met 'Overzicht I' van de FBR van het NZI (1976). Daarnaast is het ook
mogelijk om deze indirecte kosten te herleiden naar kostensoorten, zodat

een resultaat vergelijkbaar met 'Overzicht II' van de FBR wordt verkre-

gen. Daartoe dienen we ons te realiseren dat het doorberekenen van de
kosten van hulpafdelingen aan de hulp- en hoofdafdelingen een iteratief
proces is, waarbij in elke stap de volgende doorberekeningen, gespecificeerd naar kostensoort, plaatsvinden:

aan hulpafdelingen
le stap

C A

2e stap

C A 2

3e stap

C A

4e stap

C A

aan hoofdafdelingen
C DV

C A D
V V

tut,jal

3

V

4

V

C(Ik-Av)-1 Av

2

C A D

V

V

3

C A D

V

V

C(lk-Av)-1 Dv

Gespecificeerd naar kostensoort krijgen we het volgende totaalbeeld:

1) Voldoende voorwaarde voor het bestaan van de inverse van (Ik-<) is
Av ek < ek' ofwel dat elke hulpafdeling aan minimaal 66n hoofdafdeling
kosten doorberekent. Voor een uitgebreide bespreking van inversie-voorwaarden, zie Limere (1982).
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hulpafdeling

direct

hoofdafdeling

C

F

C(Ik-Av)-1 Av

C(Ik-Av)

-1

indirect

-1

totaal

Dv

-1
F+C(Ik-Av)
Dv

C(Ik-Av)

Een detaillering van de indirecte kosten naar kostensoort Gn
hulpafdeling van herkomst is te verkrijgen met behulp van:
A

Cj(Ik-Av)-1 Av
en
-

Cj(Ik-Av)-1 Dv
A

waarin C de tot (k x k) diagonaalmatrix herschreven jde rij is van de
matrix van primaire inputs C. De ide rij, i = 1,2,...,k, van bovengedefinieerde matrices geeft een specificatie van de doorberekening van kos-

tensoort j, afkomstig van hulpafdeling i aan de hulp- en hoofdafdelingen.

Ter vergelijking zullen we ook de matrix-notatie geven van de
berekeningsmethode die door de FBR van het NZI (1976) gevolgd wordt. De
drie stappen van deze techniek vallen als volgt te schrijven:

hulpafdelingen
le stap

AV

V

2

2e stap

AJ

3e stap

totaal

hoofdafdelingen
D' c

C
c

D' A' c
V

V

-1
2
dv A
c

-

D

(Av+Av2)c

D'v II
Lk +A'+d-lA,
v
V V2 }c

met dV=DV e , zodat - mits dv >0, hetgeen inhoudt dat elke hulpafdeling aan minstens 66n hoofdafdeling kosten doorberekent - m.b.v.
--1

d

D

V V

de matrix van verdeelsleutels Dv omgezet wordt in een matrix van verdeelsleutels t.b.v. de derde en laatste stap.
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De fout die in de FBR gemaakt wordt t.g.v. deze berekeningsmethode laat zlch als volgt analyseren:

indirecte kosten:

input-output-analyse
FBR

hulpafdelingen
(I -A')

k

-1

v

fout

(I -A')

k

-1
D (Ik-A )
c

c

A'

v

(A;+A 2)

hoofdafdelingen

c

-1

v

vl k

D'

A'
v

3c

L I

v

+A'+d-lA,

2
V V

}

c

,2
D {(Ik-A:)-1-dvl}Av c

Met betrekking tot de hulpafdelingen blijkt hieruit dat de indi-

recte kosten door de berekeningswijze die door de FBR gevolgd wordt, te

laag ingeschat worden. - Alle elementen van (Ik - A ), A

3

en c zijn

immers niet-negatief -. Dit is ook niet verwonderlijk als we ons reali-

seren dat de doorberekeningen van de derde en latere stappen niet meer

gemaakt worden; uit de matrix-notatie van de fout blijkt eveneens dat
het een derde-orde fout betreft.

De fout met betrekking tot de doorberekeningen aan de hoofdafdelingen laat zich als volgt analyseren:
2

-

A'
V

c geeft aan welke kosten na twee doorberekeningsiteraties nog

niet door de hulpafdelingen aan de hoofdafdelingen zijn doorberekend;

-

D'(I -A')-1 geeft aan hoe kosten van de hulpafdelingen volgens de

v k v

berekeningsmethode van de input-output-analyse aan de hoofdafdelingen
doorberekend moeten worden;
--1

- D dv geeft aan hoe de FBR in

de derde stap

alle

kosten der hulp-

afdelingen in 66n slag aan de hoofdafdelingen doorberekent.

De in totaal door de hulpafdelingen aan de hoofdafdelingen door

te berekenen kosten bedragen c' ek. De berekeningsmethode die daarbij

toegepast wordt, laat de hoogte van dit bedrag ongemoeid. Met andere
woorden, het verschil tussen input-output-analyse en FBR is merkbaar in

verschuivingen in de hoogte van de totale indirecte kosten en/of de
hulpafdeling waarvan de doorberekeningen afkomstig zijn, met dien ver-

stande dat de som van de verschuivingen nihil is. Dit in tegenstelling
tot de hulpafdelingen waar de doorberekende indirecte kosten bij de FBR

nergens te hoog en veelal te laag uitvallen. Wiskundig valt deze bewe-

ring

te

verifioren. Immers, met dv = ek - Av

ek

Volgt:
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-1

e

D {(Ik-A )

--1 ,

-1

- dv J = d (Ik-A )

- e

= 0

met Ok een 0-vector.

Teneinde de numerieke consequenties van de verschillen in beide

berekeningsmethoden te illustreren, volgt hieronder een voorbeeld; zie
ook Wolters (1983).

In het ziekenhuis, waarvan in tabel 2.2 en 2.3 de resultaten van

de FBR zijn weergegeven, is sprake van een keuken die ook de maaltijden
van een naburig verpleeghuis verzorgt. In navolging van de in par. 2.1
gegeven definities is deze afdeling toch als hulpkostenplaats beschouwd;

in termen van de FBR 'nutsbedrijf' genaamd. De relaties tussen de diver-

se 'werkelijke' en 'fictieve' kostenplaatsen laten zich als volgt vastleggen - tussen haakjes staan de verdeelsleutelwaarden aangegeven; dit

betreft voor de voedingscentrale en de keuken voedingsdagen, voor het
personeelsrestaurant personeelsaantallen -.

561 voedingscentrale

(148 .156)

535.01 keuken2)

(120.205
663

verpleegafdelingen

672 maaltijden verpleeghuis

64)
548 personeelsrestaurant

(296, 7,25)

hulpafdelingen

hoofdafdelingen

2) Onder afdelingscode 535 in tabel 2.2 en 2.3 vallen ook nog andere
afdelingen, nl. de papkeuken en diatetiek.
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De totale kosten van de voedingscentrale bedragen volgens de FBR

f 4.812.255,-, waarvan f 3.592.113,-, directe kosten en f 1.220.142,indirecte kosten.

De volgens de opgegeven verdeelsleutels juiste doorberekening
van deze kosten zou derhalve geresulteerd moeten hebben in3):

voedingscentrale

keuken

-,= 2.743.755,<

--

2.068.500,-

--2.216.948,-

--+

526.807,-

--194.217,personeelsrestaurant <

--

332.590,-

keuken
verpleeghuis

verpleegafdelingen
personeelsrestaurant

hulpafdelingen
hoofdafdelingen

Elke voedingsdag heeft daarin dezelfde verdeelsleutelwaarde van
f 4.812.255/260.925 = f 18,44; terwijl per personeelslid f 526.807/803,46
= J 655,67 aan kosten van het personeelsrestaurant wordt doorberekend.
De berekeningsmethode van de FBR resulteert echter in:

keuken

verpleeghuis

0- -V

2.048.079

1.544.034

-*1

567.994

428.207

-

223.941

voedingscentrale
primaire inputs

3.592.113 ..-

le stap

996.201

2e stap

223.941

3e stap

-

totaal

4.812.255

30%

-..I

2.616.073

2.196.182

3) Omdat in onderstaande berekeningen slechts doorberekeningen van de
kosten van de voedingscentrale geanalyseerd worden, zijn de resultaten
niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers in tabel 2.2 en 2.3; in
deze tabellen zijn immers ook de primaire inputs van het personeelsrestaurant en de aan de keuken toegerekende kosten van vervoer verwerkt.
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keuken

verpleegafdelingen

personeelsrestaurant

2.048.079 *-

le stap

3-y

567.994

2e stap

2.616.073

totaal

personeelsrestaurant
le stap

-

567.994

393.236

2.222.8374)

'9

-

3e stap

1.654.843

393.236

2e stap

393.236

3e stap

-

hoofdafdelingen

hulpafdelingen

-1

-

-

-

393.236
393.2365)

393.236

totaal

Een en ander betekent dat de kosten per verdeelsleuteleenheid
ver uiteenlopen:

voedingscentrale

4.812.255/260.925 = f

18,44

per voedingsdag

verpleeghuis

2.197.182/112.156 = f

19,59

per voedingsdag

keuken

2.616.073/148.769 = f

17,58

per voedingsdag

verpleegafdelingen

2.222.837/120.205 = f

18,49

per voedingsdag

393.236/ 28.564

= f

13,77

per voedingsdag

393.236/ 803,46

= f 489,43

personeelsrestaurant

0=f

hulpafdelingen
hoofdafdelingen

393.236/ 507,25

-

= f 775,23

per persoon
per persoon

per persoon

Uit deze waarden per verdeelsleuteleenheid kunnen we derhalve
opmaken dat aan hulpafdelingen te weinig en aan hoofdafdelingen teveel
is doorberekend.

4) Dit bedrag valt lager uit dan het in tabel 2.3 vermelde bedrag omdat
daarin ook de doorberekeningen van de 'papkeuken' en 'diUtetiek' zijn
verwerkt.

5) Dit bedrag valt lager uit dan de in tabel 2.3 vermelde bedragen omdat
daarin ook de doorberekeningen van de overige kostencomponenten van het
personeelsrestaurant begrepen zijn.
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Uit bovenstaande gegevens mogen we evenwel niet afleiden dat aan
de kostenplaats 'externe maaltijden' f 2.196.182 - 2.068.500 = f 127.682
teveel is doorberekend. We hebben immers het 'derde-orde effect' slechts

partieel geanalyseerd: alleen de doorberekeningen vanuit de voedingscen-

trale aan de overige afdelingen zijn gecorrigeerd. Bij een correcte be-

rekeningsmethode zullen echter ook de doorberekeningen aan de voedings-

centrale toenemen en de aldus hoger uitvallende indirecte kosten zullen
ook merkbaar zijn in de doorberekeningen aan het verpleeghuis. Dit der-

de-orde effect zal echter gering zijn: de indirecte kosten van de afde-

lingen die aan de voedingscentrale kosten doorberekenen,

zijn veelal

nihil (sociale lasten) of laag (energie). Voor het personeelsrestaurant

pakken de gevolgen van dit derde-orde effect omgekeerd uit. De fout in
de doorberekeningen volgens de FBR ter grootte van f 526.807 - f 393.236
= f 135.571 valt daardoor immers nog hoger uit.

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de doorberekeningsmethode van de FBR met name foutieve resultaten oplevert m.b.t.

- nutsbedrijven
kosten die in de eerste stap aan een nutsbedrijf worden toegere-

kend en van daaruit in de tweede stap naar een (fictieve) hulpafdeling, worden in de derde stap volledig aan de hoofdafdelingen doorberekend.

- sociale lasten

sociale lasten worden in de eerste stap volledig dn correct
doorberekend aan hoofd- en hulpafdelingen. Voor zover zij in de tweede

stap aan een hulpafdeling worden doorberekend, komen ze in de derde
stap volledig bij de hoofdafdelingen terecht. De fouten die hieruit

resulteren, zullen groot zijn in omvang omdat de sociale lasten een
groot deel uitmaken van de totale ziekenhuiskosten.

In ons voorbeeld betreft het een bedrag van 11,90 mln. gulden op een
salaristotaal van 23,08 mln. en een kostentotaal van 65,19 mln. gulden.

- indirecte kosten

kosten die in de eerste stap worden doorberekend aan hulpafde2
lingen die m en personeelsaantallen als verdeelsleutel hanteren -

zoals algemeen beheer, huisvesting, schoonmaakdienst en personeelsres-

taurant - zullen in de tweede stap voor een groot gedeelte nog aan een
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hulpafdeling worden doorberekend. In de derde stap zullen ze volledig
over de hoofdafdelingen worden verdeeld.

Dergelijke berekeningsfouten kunnen verminderd of zelfs voorko-

men worden door het aantal stappen te verhogen dan wel matrixinversie
toe te passen. In ons voorbeeld zou daartoe een (51 x 51) matrix geInverteerd moeten worden, hetgeen voor de huidige generatie computers geen
probleem meer is.

Aan de hand van een input-output-tableau is het evenwel niet
alleen mogelijk om op nacalculatorische basis na te gaan hoe de stroom

van de primaire inputs en intermediaire goederen en diensten door het
ziekenhuis is geweest, hoe de samenhang tussen produktiemiddelen en pro-

duktie is geweest; het is ook mogelijk om aan de hand van zo'n tableau
na te gaan welke consequenties voor het niveau van de inputs zullen uit-

gaan van mogelijke veranderingen in de samenstelling en omvang van de
produktie. Met andere woorden, input-output-analyse kan een hulpmiddel
zijn bij de planning.

Daartoe realiseren we ons dat in de kolommen van de matrices A
en C, resp. D en F de kostenstructuur van de hulp-, resp. hoofdafdelin-

gen is gespecificeerd. Als we mogen uitgaan van een homogene kostenstructuur, d.w.z. complementariteit van produktiefactoren en constante
meeropbrengsten bij schaalvergroting, dan kan de produktietechniek voor
een hulpafdeling als volgt gespecificeerd worden:

- per gulden output van hulpafdeling j is nodig aan primaire input i

Cd(i,j) =

C(i.i)
v(i)

i = 1,...,p;

j = 1,...,k .

- per gulden output van hulpafdeling j is nodig aan leveringen van hulpafdeling i:

Ad(i,j)

Op

analoge

=

wijze

A(i.i)

i,j = 1,...,k .

V(i)

kunnen

de

directe

input-coafficianten Fd(i,j)

en

Dd(i,j) gedefinieerd worden. Uitgaande van het input-output-tableau 2.1

is eenvoudig het volgende verband tussen de directe input-coiffici5nten
en de verdeelsleutels af te leiden:
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A

A = v A
--1

Ad= A v
zodat
.-1

Ad= v A

v

Waren bij de nacalculatorische kostenverbijzondering A , Dv, C

en F bekend, in het kader van het planningsprobleem gaan we ervan uit
dat matrices van produktietechnieken (Ad' Cd' Dd en Fd) en de verwachte
produktieomvang van de hoofdafdelingen (w) bekend zijn. De relatie tus-

sen kosten en produktieomvang van de hulpafdelingen valt als volgt te
schrijven:

v = Ad

v+D

w

zodat
-1

v = (Ik-Ad)

Hierin stelt

Dd w
-1

(Ik-Ad)

de matrix van de gecumuleerde inputcoffficiJnten

van de onderlinge transacties voor: elke kolom van deze matrix specifi-

ceert voor de betreffende hulpafdeling de waarde van de onderlinge
transacties die nodig zijn voor de produktie van 66n gulden output
t.b.v. de hoofdafdelingen; het betreft daarbij zowel de direct benodigde

intermediaire leveranties als de intermediaire leveranties nodig ter
voortbrenging van deze direct benodigde intermediaire leveranties. De
primaire inputs benodigd voor de produktie w zijn vervolgens af te leiden uit:

z=C d v+Fd w
-1

= Cd(Ik-Ad)

Dd w+F
d w.

Hierin is
-1

Cd(Ik-Ad)

de matrix van gecumuleerde primaire input-co5ffici8nten van de hulpafde-

lingen. Kolomsgewijs worden voor de betreffende hulpafdeling de primaire
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inputs gespecificeerd die direct 6n indirect nodig zijn op de hulpafde-

lingen ter voortbrenging van 66n gulden output t.b.v. de hoofdafdelingen.

De totaal benodigde primaire inputs z zijn ook te specificeren
naar hulp- en hoofdafdelingen:
.

Cd V
Fd W

In hoeverre is in de praktijk echter aan de veronderstelling van

een homogene produktiestructuur voldaan, zodat daadwerkelijk sprake is
van een hulpmiddel t.b.v. de planning?

Complementariteit van produktiefactoren houdt in dat sprake is
van &6n produktietechniek per afdeling; m.a.w. substitutiemogelijkheden
ontbreken. Aan deze eis zal des te beter voldaan zijn naarmate de perio-

de waarop het input-output-tableau betrekking heeft, korter is. In dat
geval zal immers de technische structuur die aan het produktieproces ten

grondslag ligt, veelal vastliggen. Een groter probleem heeft evenwel
betrekking op de homogeniteit van het produktiepakket van een afdeling.

Indien sprake is van meerdere typen verrichtingen kan een wijziging in
de mate waarin elk van deze typen wordt geproduceerd, immers consequenties hebben voor de gemiddelde produktietechniek van de afdeling, zodat

op afdelingsniveau geen sprake is van 66n produktietechniek. Dit probleem is alleen te ondervangen door het input-output-tableau verder te

detailleren;

bijvoorbeeld door groepen van verrichtingen met dezelfde

produktietechniek te onderscheiden.

De eis van constante meeropbrengsten bij schaalvergroting houdt
in dat de inputs rechtevenredig varidren met de omvang van de produktie;

dit betekent ondermeer dat er geen sprake mag zijn van vaste kosten. Dit

betekent niet dat de hiervoor besproken techniek niet kan worden toege-

past in situaties waarin wel sprake is van vaste kosten. Het feit dat
niet aan de vooronderstellingen wordt voldaan, heeft dan echter wel gevolgen voor de nauwkeurigheid waarmee voorspellingen m.b.t. de benodigde

primaire inputs worden gegeven. Deze voorspelfouten zullen kleiner zijn

naarmate de vaste kosten lager zijn en naanmate de verschillen in output-niveau van periode tot periode geringer zijn.

278

Er zijn evenwel ook oplossingstechnieken ontwikkeld die expliciet rekening houden met de mogelijkheid van vaste kosten; zie Livingstone (1969), Roemen (1980) en Limere (1982).

Laat X,X,X,e
f vaste kosten voorstellen, die voorheen
a c an X de
in de matrices A, C, D en F waren opgenomen. Dan zijn x

= X' e en xf =
c c p
X' e de totale vaste kosten aan primaire inputs per hulp- en hoofdf p
afdeling. Livingstone (1969) geeft voor een situatie waarin slechts

sprake is van vaste kosten m.b.t. primaire inputs aan hoe de nacalculatorische kostenverbijzondering uiteengerafeld kan worden in een vaste en
een variabele component:

- totale kosten

hulpafdelingen

v = (Ik-A:) 1 C

hoofdafdelingen

w=

D (Ik-A:)-1 c+f

- vaste kosten

hulpafdelingen

v

hoofdafdelingen

wconst = D (Ik-A:) 1 Xc + xf

const = (Ik-A )-1 xc

- variabele kosten

hulpafdelingen

vvar = (Ik-A )-1( c-x )
C

hoofdafdelingen

vvast = D (Ik-A:)-1(c-xc) + (f-xf) 0

Deze uitwerking is analoog aan de wijze waarop wij de vaste en variabele
energiekosten hebben doorberekend.

In het kader van planning leveren vaste kosten m.b.t. primaire
inputs vanzelfsprekend geen problemen op: de hele analyse kan gebaseerd
worden op de variabele kosten en achteraf kunnen de vaste kosten simpelweg bij de variabele kosten opgeteld worden.

Het probleem van vaste kosten m.b.t. de intermediaire leveringen

wordt door Roemen (1980) en Limere (1982) besproken. Limere onderscheidt
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twee situaties:

- model in geld-bedragen

Ervan uitgaande dat Ad en Dd niet langer de directe input-coaffici5nten m. b.t. de totaal benodigde intermediaire leveringen aange-

ven, maar slechts betrekking hebben op de variabele kosten en met
x a+d
=X ae k+X d e z geldt niet langer
--1

Ad = A v

maar
Ad = (A-Xa)(v-xal·d)-1 .

Dd wordt op analoge wijze geherdefinieerd. Naast de primaire inputs
die nodig zijn voor de variabele intermediaire leveringen
-1

Cvar = Cd(Ik-Ad)

Dd w

is voor de vaste intermediaire leveranties

cconst = Cd(Ik-Ad)-1 xa+d

aan primaire inputs nodig op de hulpafdelingen. Naast cvar +C const
kan op de hulpafdeling ook nog sprake zijn van vaste kosten m.b.t. de

primaire inputs. Zoals eerder aangegeven, levert dit geen extra problemen op.

- model in fysieke eenheden
Meer voor de hand ligt dat de intermediaire leveringen een vaste
component in fysieke eenheden hebben: het energieverbruik ligt vast in
termen van Kwh, niet in termen van guldens. Het probleem krijgt nu een

extra dimensie omdat ook de verrekenprijs van de iysieke eenheden bepaald moet worden. Door het input-output-tableau uit tabel 2.1 te in-

terpreteren als een tableau dat luidt in fysieke eenheden,

is dit

waarderingsprobleem te ontlopen. Deze oplossingsmethode is equivalent
met de oplossing voor een model in geldbedragen, waarbij als verreken-

prijs gehanteerd wordt de kostprijs die berekend kan worden uit het
model dat enkel gebaseerd is op de variabele intermediaire leveringen;

de vaste en variabele leveranties van een hulpafdeling worden dus tegen dezelfde verrekenprijs gewaardeerd.
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Appendix 2. Het verband tussen directe arbeidskosten en integrale kostprijs

De Spaanderpunten zijn in 1955 bepaald op basis van de zuivere

analistentijd per onderzoek, maar zijn ten gevolge van de verregaande
automatisering inmiddels achterhaald. Teneinde na te kunnen gaan in hoe-

verre de directe arbeidskosten per onderzoek nog steeds een adequate
indicator zijn voor de kostprijs van een laboratorium-onderzoek, zullen
in deze appendix enkele lineaire regressieresultaten besproken worden.

Uitgangspunt is een lineair model waarin men de kostprijs van
een bepaling wil verklaren uit de benodigde arbeidstijd:

Zij =a+B xij +
waarin

fij

i = 1,...,22

de type onderzoek; zie tabel 2.8;

i

het

ni

het aantal onderzoeken van type i;

i

lij de kostprijs van het j de
xi

j = 1,2,...,ni '

onderzoek van type i;

de directe arbeidskosten gemaakt t.b.v. de jde bepaling
van type i;

fij

storingsterm.

Hierbij wordt aangenomen:

E<fij} = O

VIE
} = 02,
-ij

Cov {.fij, 5 ZJ =0

als i#k o f j 0 1.

We beschikken echter slechts over geaggregeerde gegevens: we kennen niet

de directe arbeidskosten en kostprijs van elk van de 551.887 onderzoe-

ken,

maar slechts de gemiddelde directe arbeidskosten en gemiddelde

kostprijs. Voor de modelformulering betekent dit

Zi

=a+B x i+D i

i = 1,...,22

met Zi en xi de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde directe arbeidskosten t.b.v. het ide type onderzoek. Met betrekking tot de storingsterm
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volgt nu:
n1

E {.Di } = E i-

I

i j=1

n

V {.Di

E-ij } = 0

i

2

= V {1 i j, l .sij} = fi
ni

Cov {-Di'l'k

nk

= Cov {fi- jEl -Eij' . 2 Jl Ek£}

=

0

voor i#k.

Er is dus sprake van een heteroscedastisch lineair model, waarbij het
aantal bepalingen als wegingsco iticifnten fungeert.

Met behulp van de Generalized Least Squares schattingsprocedure

zijn de volgende resultaten gevonden, met tussen haakjes de geschatte
standaardafwijking van de codfficidnten:

kostprijs

a

B

6,24

1,83

(0,620)

kostprijs-indirecte lab.kosten

5,68

overige directe lab.-kosten

5,69

0,973

(0,084)
1,19

(0,595)

0,978

(0,088)
1,58

(0,589)

kostprijs-indirecte lab.kosten -

R

0,953

(0,084)

Hier stelt R de multipele correlatiecobfficidnt voor,

die is gedefi-

nieerd als:
A

R = [(Y-Y)' Wcy-y)}t
Cy-y)' W(y-9)

met regressandvector y, predictie y=a+ Bx, correctie voor het gemid-

delde y = ·12 e e'y, waarin e een (22 x

1)

vector met e(i) = 1, i =

1,2,...,22 en met W de diagonaalmatrix met wegingscoifficianten w(i,i) =
ni

Ter vergelijking zullen we ook de overeenkomstige schattingsresultaten geven voor de lineaire regressievergelijkingen, waarin de tarieven als regressor gehanteerd zijn - de hier gevonden multipele corre-
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latieco5fficiUnt R = 0.414 wijkt af van de in par. 2.3 gegeven enkelvou-

dige correlatieco&ffici@nt r = 0.200 omdat R is gebaseerd op GLS en r op
OLS -:
-

a
kostprijs

8,09

(3,210)

kostprijs-indirecte lab.-kosten

7,05

(2,749)

kostprijs-indirecte lab.-kosten -

overige directe lab.-kosten

6,35
(2,061)

A

B
0,28

R
0,414

(0,136)
0,25

0,436

(0,117)
0,21

0,480

(0,087)

Alle relaties met de opbrengst als regressor zijn een indicatie voor de

ondeugdelijkheid van de tarieven als grondslag voor de kostprijsbepaling.

De relaties waarin evenwel de arbeidskosten als verklarende va-

riabele zijn opgenomen, geven aan dat het idee dat achter de Spaanderpunten schuilgaat, benadering van de totale, directe kosten aan de hand

van de arbeidstijd, nog steeds toepasbaar is. De Spaanderpunten zullen
daartoe echter wel geactualiseerd dienen te warden, zoals ook periodiek
geschiedt met de Canadian Unit Values; zie Statistics Canada (1978).
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3.

Appendix

Variabiliteit in de kosten van het klinisch-chemisch laboratorium

In deze appendix zullen we nagaan in hoeverre het chemicali6nverbrulk, de overige materiaalkosten - glaswerk, labor:itoriumintdcleleti eti

-artikelen en registratiemiddelen - en de personeelsbehoeite vari5ren
met de produktieomvang van de verschillende analyseplaatsen die in het
laboratorium onderscheiden kunnen worden. Voor elk van deze drie kostensoorten is per analyseplaats een afzonderlijk model gespecificeerd.

Daar

het materiaalverbruik niet

d.m.v. voorraadvergelijking,
maar d.m.v. 'staffelen' is gemeten - er zijn achteraf geen verschill
en
geconstateerd t.a.v. de voorraad - zal geen sprake zijn van negatieve
correlatie van de fouten. Daar evenwel niet op elke dag hetzelfde aantal
uren is gewerkt, zal wel sprake zijn van een heteroscedastisch model,
met het aantal gewerkte uren als wegingsco@fficiant. De regressiemodel-

len m.b.t. de kosten van chemicalidn en overige materiaalkosten luiden
in vectornotatie:
P

Z=%+ Ii=1Bixi+ f
met Z de kosten van chemicaliFn resp. overige materiaalkosten, xi het
aantal onderzoeken van type i, B de vaste kosten, Bi de variabele kosten m.b.t. onderzoek i en E de storingsterm, met

E{Et

v {4

= 0

=

a 2.n t

;

cov {4'E s }

=

0,

t

0

s

met nt het aantal gewerkte uren op dag t. Het betreft dus een heteroscedastisch model met wegingsco8fficiinten 1/nt.

Hieronder

zullen voor enkele

analyseplaatHeli bltinen het labora-

a,rlum de geschatte relatles gepregenteerd
worden, met

luswen lia.ikles de

geschatte standaardafwijking van de co&ffici6nten
- stolling

op deze analyseplaats is sprake van 3 typen onderzoeken: PTT, TT
en normotest. De regressieresultaten luiden:
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chemicali5n
constante

overige materiaalkosten

13,29

(11,189)

2,63

(1,255)

PTT

2,98

(1,063)

0,05

(0,119)

normotest

1,41

(0,738)

0,37

(0,083)

TT

0,63

(0,281)

0,01

(0,032)

R

0,772

0,784

Reductie van deze modellen door de niet significante codfficiXnten resulteert in:

chemicaliZn
constante

PTT

3,79

(0,825)

normotest

1,27

(0,735)

TT

0,04

(0,222)

R

R'

overige materiaalkosten
3,25

(0,668)

0,40

(0,061)

0,780

0,978

Omdat het model m.b.t. het chemicalibnverbruik geen constante
term bevat, is de multipele correlatieco6fficiont R vervangen door R',
die is gedefinieerd als:

R' = {1
EZ}J
Y'WY
waarin W de diagnonaalmatrix van wegingsco ffici5nten 1/nt.

Chemicali6n blijken geen vaste kostencomponent te hebben, de
overige materiaalkosten daarentegen wel.

- SMAC, glucose, hemalog 8, hemalog D.

Het chemicali5nverbruik op deze analyseplaatsen is volledig on-

afhankelijk van de produktieomvang, maar bestaat uit een vaste component, bi jv. i.v.m. calibratoren, en een variabele component die evenre-

dig is met het aantal uren dat de betreffende apparatuur aanstaat en
chemicaliUn aanzuigt:
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SMAC

chemicali5n =

glucose

chemicalian =

f

hemalog 8

chemicalian =

f 10,28 * produktietijd

hemalog D

chemicalian =

f 18,43 * produktietijd

f 37,69 +

f 68,38 * produktietijd
3,09 * produktietijd

Met betrekking tot de overige materiaalkosten zijn de volgende
resultaten gevonden - hierbij zijn levels gedefinieerd als standaardmonsters en onderzoeken die meerdere keren moeten worden uitgevoerd alvorens de uitslag definitief bekend is - :

SMAC

glucose

hemalog 8

hemalog D

constante

8,92 (5,75)

-0,61 (0,922)

3,91 (2,411)

8,40 (4,317)

levels

0,19 (0,020)

0,02 (0,004)

0,07 (0,004)

0,11 (0,020)

onderzoeken

0,37 (0,020)

0,24 (0,002)

0,07 (0,006)

0,20 (0,033)

0,977

0,995

0,966

0,838

R

Na modelreductie resulteert:

SMAC

glucose

hemalog 8

levels

0,20 (0,014)

0,02 (0,004)

0,07 (0,004)

onderzoeken

0,39 (0,005)

0,24 (0,002)

0,08 (0,002)

0,999

0,999

0,999

R'

Slechts bij hemalog D is m.b.t. de overige materiaalkosten spra-

ke van een vaste component, bij SMAC, glucose en hemalog 8 zijn deze
kosten volledig variabel.

Het arbeidskostenmodel is idealiter als volgt te formuleren:
P

=I a
X
+E
y
-it
-1 ij ijt
-it

i=

1,2,3,4

t = 1,...,n

i .

met yit het aantal arbeldsuren op de tcle dag dat drukte-nivea„ i werd
aangegeven, xijt het aantal verrichtingen van type j dat op die
dag geproduceerd is. a
de
bruto
arbeidstijd
voor
een
verrichting
van type j
ij
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op een dag dat drukte i is gemeten - deze bruto-tijd is inclusief tijd
voor persoonlijke verzorging, koffiepauze Sn,

positieve of negatieve,

teegloop i.v.m. onder- resp. overbezetting van de produktiecapaciteit -,

fit

de storingstermen en ni het aantal dagen dat drukte i is gemeten.
In dit model is geen constante term opgenomen omdat deze slechts

geInterpreteerd kan worden als 'opstart-tijd'. Daar waar sprake is van

opstart-tijd van apparatuur kunnen de analisten echter intussen reeds
voorbereidingen treffen voor de te verrichten onderzoeken.

Indien we eenvoudigheidshalve drukte-niveau 3, 'drukke dag', als

normale bezetting opvatten,

zouden we onderstaande restricties willen

opleggen aan de co5ffici8nten:

alj - Yl a3j
a2j = 72 a3j

a4j = 74 a4j

met

Yl 2 Y22 1 2 74 '
Hierin geeft Yi aan, hoeveel arbeidstijd bij drukte-niveau i vereist is

in verhouding tot de arbeidsbehoefte bij de arbeidsproduktiviteit van
niveau 3. Deze voorwaarden impliceren echter voor een analyseplaats met

twee of meer typen verrichtingen dat sprake is van niet-lineaire con-

straints voor de co8fficiUnten a
ij

Daar dergelijke constraints het

schattingsprobleem erg compliceren, is uitgegaan van een vereenvoudigde
modelformulering:
4

y=E a i6it

-t

Hierin is

X

i=1

6

it

t

+E

-t

i = 1,2,3,4

t = 1,2,...,30 .

een dummy-variabele die aangeeft of voor de

t

de

waarneming

al dan niet sprake is van drukte-niveau i, en
P

x
t

=

E
j=1

g x I,
j

tl

met gj de gemiddelde arbeidstijd voor een verrichting van type j, zoals

opgegeven door de groepshoofden van de analyseplaatsen; bij de vaststel-
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ling van deze gewichten gj is in principe alleen de relatieve grootte
van belang. Uitgaande van de modelveronderstellingen:

E{Et

= 0

v {ft

= 02 ,

Cov{ft'Es} = 0

t 0 s

vinden we voor dezelfde analyseplaatsen als hiervoor onderstaande schat-

tingsresultaten, met tussen haakjes de geschatte standaardafwijking sommige

ai zijn niet geschat omdat deze drukte-niveaus op de betreffen-

de analyseplaats niet aangegeven zijn gedurende de waarnemingsperiode -

hemalog 8

SMAC

glucose
0.0152 (0.0008)

0.0299 (0.0023)

0.0464 (0.0038)

02

0.0156 (0.0006)

0.0138 (0.0005)

0.0288 (0.0014)

0.0436 (0.0023)

33
a

0.0146 (0.0004)
0.0131 (0.0011)

0.0118 (0.0004)
0.0103 (0.0006)

0.0282 (0.0009)
0.0236 (0.0024)

0.0311 (0.0021)

0.993

0.995

0.992

0.982

hemalog D

A

al

4
R'

Voor elk van deze vier analyseplaatsen is voldaan aan de veronderstelL ing al 2 a2 2 013 2 014 0

Voor de analyseplaats 'stolling' vonden we:
-

al

0.0344 (0.0029)

2

0.0256 (0.0019)

33
a

0.0211 (0.0023)
0.0233 (0.0024)

R'

0.975

4

Deze resultaten

se a 2

tegen het
014

leveren op dat a3 < 014

alternatief a <

014

,

Toetsen van de hypothe-

leidt evenwel niet tot verwer-

ping van de nul-hypothese, zodat herleiding van het model onder de ver-

onderstelling a3 - atI oplevert:
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al

0.0344 (0.0029)

2
a

0.0256 (0.0019)
0.0221 (0.0016)

R'

0.975

3

Uit deze schattingsresultaten is ook relatieve arbeidsproduktiviteit af te leiden. Als we uitgaan van een normale bezetting bij drukte-niveau 3, 'druk', volgt voor de andere drukte-niveaus immers dat:
a
3

--

i = 1,2,4

ai

de

relatieve personeelsbehoefte aangeeft,

uitgaande van dezelfde ar-

beidsproduktiviteit als bij drukte-niveau 3. We vinden voor elk van de
analyseplaatsen de volgende waarden voor deze grootheid:

i

stolling

1

0.64

2

0.86

4

SMAC

glucose

hemalog 8

hemalog D

0.78

0.94

0.67

0.94

0.86

0.96

0.71

1.11

1.15

1.19

Over het algemeen resulteerden de schattingsresultaten in de
bevinding dat bij de geautomatiseerde analyseplaatsen naar verhouding

minder sprake was van onder- of overbezetting dan bij meer handmatig
georiZnteerde analyseplaatsen.

Dit kan ondermeer op de volgende manier geInterpreteerd worden:

bij de geautomatiseerde analyseplaatsen vinden dagelijks zeer veel labo-

ratorium-onderzoeken plaats, met relatief geringe spreiding. Zo liggen
de aantallen onderzoeken voor de SMAC in de waarnemingsperiode tussen de

208 en 409. Voor de meer handmatig georidnteerde analyseplaats 'stolling' daarentegen ligt het aantal PTT-bepalingen tussen de 4 en 18, het

aantal normotesten tussen de 4 en 23 en het aantal TT-bepalingen tussen

de 16 en 64. Dit betekent dat bij de handbepalingen een 'rustige dag'

echt een rustige dag is en een 'erg drukke dag' echt een drukke dag,
terwijl bij de geautomatiseerde analyseplaatsen, waar de meer routinematige onderzoeken plaatsvinden, een rustige en erg drukke dag naar verhouding weinig verschillen van dagen met normale drukte. Een rustige dag
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zal derhalve bij de handbepalingen tot meer leegloop aanleiding geven

dan bij de geautomatiseerde analyseplaatsen en een drukke dag tot een
groter personeelstekort.

Niet alleen voor de analyseplaatsen, ook voor de afdeling 'monsterontvangst' is een arbeidsmodel geformuleerd. Het aantal binnengeko-

men aanvraagbriefjes was hier de regressor. Omdat het type activiteiten
's morgens en 's middags enigszins verschilt, zijn twee modellen geformuleerd. De schattingsresultaten luiden:

ochtend

middag

0.0317 (0.0017)
0.0258 (0.0011)

0.0266 (0.0015)
0.0225 (0.0018)

0.0251 (0.0022)

0.0149 (0.0042)

0.987

0.977

.

al

32

33
a

4
R'

0.0292 (0.0032)

Ook hier is al 2 012 2 013 2 014 0

De

relatieve arbeidsproduktiviteit be-

draagt:
i

ochtend

1

middag
0.77

2

0.81

0.85

4

1.03

1.51
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Appendix 4: Verwachte verpleegduur

De SMR verwerkt de medische gegevens van de meeste algemene en
alle academische ziekenhuizen; in 1980 totaal 187 ziekenhuizen. Op basis

van deze

gegevens-'pool' is zij in

staat

verwachtingscijfers te bereke-

nen. Dit betekent dat zij kan aangeven hoe de gemiddelde verpleegduur

van een ziekenhuis (of specialisme, of specialist) er uitgezien zou hebben als de verpleegduur van elke patiant uit dat ziekenhuis (of van dat

specialisme, of van die specialist) even lang zou zijn geweest ala de
gemiddelde verpleegduur van pati8nten uit de pool die dezelfde diagnose,

operatie en leeftijd hebben. Door nu de 'verwachte gemiddelde verpleeg-

duur'

te vergelijken met de werkelijke gemiddelde verpleegduur, worden

gemiddelden vergeleken die betrekking hebben op min of meer gelijksoortige pati5ntenbestanden. Hierdoor is het bezwaar dat kleeft aan het zon-

der meer vergelijken van de gemiddelde verpleegduur van twee ziekenhuizen gedeeltelijk ondervangen; en wel in de mate waarin de aan de berekeningen ten grondslag liggende pati5ntengroepen homogeen zijn.

Hoe gaat de SMR in concreto te werk bij de berekening van de
verwachtingscijfers; zie ook SMR (1982)?

Er wordt uitgegaan van de cijfers van de deelnemende ziekenhui-

zen van het voorgaande jaar.

1)

Op grond van de leeftijdsgroep (5 groe-

pen), de hoofddiagnose en de hoofdoperatiegroep (40 operatiegroepen + 1
groep niet-geopereerden) wordt aan elke individuele pati5nt een verwach-

te verpleegduur toegekend. Deze grootheid is gelijk aan de gemiddelde
verpleegduur van overeenkomstige patianten in het totale materiaal van
de pool van het voorgaande jaar, waarbij met overeenkomstige pati6nten
bedoeld wordt pati5nten afkomstig uit dezelfde leeftijdsgroep, met de-

zelfde (driecijferige) hoofddiagnose en dezelfde groepscode van de belangrijkste operatie. De gemiddelde verwachte verpleegduur van een cate-

gorie patiinten wordt berekend door het gemiddelde van de individuele

1) Dit betekent dat de werkelijke en de verwachte gemiddelde verpleegduur van de pool niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn. Het is derhalve
mogelijk dat, bij een teruglopende gemiddelde verpleegduur, bijna alle
ziekenhuizen een werkelijke gemiddelde verpleegduur hebben die lager is
dan de verwachte.
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verwachte verpleegduren van die categorie pati&nten te bepalen.

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

g66n gegevens opgenomen van overleden pati8nten of van patidnten met een
verpleegduur van 100 of meer dagen. Daarom wordt ook geen verwachte verpleegduur berekend uitgaande van het vergelijkingsjaar, indien:
- de patiZnt is overleden,

- de verpleegduur 100 of meer dagen is geweest,

- geen gegevens van overeenkomstige pati8nten in de SMR-pool aanwezig
zijn; d.w.z. dat de betreffende patidntengroep in de SMR-pool leeg is.

Aan deze pati5nten wordt als verwachte verpleegduur de werkelijke ver-

pleegduur toegekend. Dit betekent dat deze patianten wel de hoogte van
de gemiddelde verwachte verpleegduur betnvloeden - zoals ze ook de hoog-

te van de werkelijke gemiddelde verpleegduur beInvloeden -, maar niet
het verschil tussen de werkelijke en de verwachte gemiddelde verpleegduur.2)

Op soortgelijke wijze worden ook verwachtingscijfers berekend
voor de pre-operatieve verpleegduur - dit is het aantal verpleegdagen
voorafgaande aan de belangrijkste operatie -. Bij deze berekening wordt
de verwachte pre-operatieve verpleegduur gelijkgesteld aan de werkelijke
pre-operatieve verpleegduur als de belangrijkste ingreep een niet-opera-

tieve ingreep betreft, zoals biopsiein, puncties, scopiean en conservatieve behandelingen. Dit heeft tot gevolg dat verschillen tussen de wer-

kelijke en verwachte gemiddelde pre-operatieve verpleegduur hun oorzaak
alleen kunnen vinden in verschillen tussen werkelijke en verwachte preoperatieve verpleegduur van patianten met operatieve ingrepen.

2) Om helemaal nauwkeurig te zijn: alleen het relatieve aandeel van deze
patianten in de totale patiUntenpopulatie beInvloedt het verschil tussen
werkelijke en verwachte gemiddelde verpleegduur; omdat het om uitzonderingsgevallen gaat, is deze invloed echter te verwaarlozen.
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Appendix 5: Contrastgroepen-analyse

In onderzoekssituaties waarin men beschikt over een groot aantal

gegevens en waarin nog geen hypotheses gevormd zijn met betrekking tot
het te verwachten verband tussen een te verklaren variabele en een veelheid aan mogelijk verklarende variabelen, bestaat behoefte aan explora-

tieve technieken, waarbij het te hanteren statistische model niet te
veel vooronderstellingen m.b.t. de gegevens en het verband tussen de
variabelen oplegt. Automatic Interaction Detector (Sonquist en Morgan,
1963) is een exploratieve techniek die aan deze eisen voldoet. In Neder-

land is deze techniek bekend onder de naam contrastgroepen-analyse (Segers en Stouthard, 1963).

Sonquist en Morgan gaan uit van steekproefmateriaal waaraan de
volgende problemen vastzitten:

- er is per object een veelheid aan gegevens verzameld. Hoe is hier enige lijn in te ontdekken?

- de gegevens zijn van diverse niveaus van meten; het betreft zowel interval- en ordinale variabelen als nominale variabelen;

- zowel de afhankelijke als de onafhankelijke variabelen zijn behept met
meetfouten;

- er kan sprake zijn van clustersteekproeven of van gestratificeerde
steekproeven;

- een aantal van de verklarende variabelen kan gecorreleerd zijn; omdat
een aantal variabelen van nominaal niveau is, valt de mate van correlatie (correlatie-co'bfficient) niet te bepalen;
- er kan sprake zijn van interactie tussen de variabelen;

- logisch bezien moeten sommige variabelen hogere prioriteit krijgen dan

andere, omdat het oorzakelijk verband in die volgorde ligt; m.a.w.,
sommige variabelen kunnen wel van invloed zijn op andere variabelen,

maar kunnen daar op hun beurt niet door beInvloed worden. Zo zullen
zowel opleiding als streek waarin men is opgegroeid van invloed zijn
op het inkomen. Logisch bezien ligt de streek waar men is opgegroeid,

echter eerder in de reeks van determinanten van de hoogte van het inkomen omdat deze streek van invloed kan zijn op de genoten opleiding,

maar niet omgekeerd.
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Al deze aspecten brengen problemen met zich mee die, indien ze
afzonderlijk zouden voorkomen, oplosbaar zijn, maar die onoplosbaar lijken indien ze gezamenlijk voorkomen.

Zo brengt de factoranalyse enige lijn in een veelheid van varia-

belen; daarbij blijft de relatie tot de afhankelijke variabele echter
onverlet, zodat twee hooggecorreleerde variabelen met tegengesteld ef-

fect op de afhankelijke variabele een factor kunnen vormen die daarop

niet van

invloed

is.

Nominale variabelen kunnen

in

multivariate regres-

siemodellen opgenomen worden door middel van dummyvariabelen voor alle
klassen - op 66n na i.v.m. overspecificatie - die door de nominale va-

riabele worden onderscheiden.

Bezwaren tegen deze benadering zijn het

veronderstellen van lineariteit en additiviteit en het buiten beschouwing laten van mogelijke interacties. Dit laatste is te ondervangen door

extra dummyvariabelen in te voeren, die opgevat kunnen worden als de
combinatie van meerdere variabelen. Soms biedt ook het afzonderlijk ana-

lyseren van deelpopulaties of het opstellen van kruistabellen een uit-

weg,

of kan gebruik gemaakt worden van variantie-analyse;

het aantal

factoren dat gelijktijdig op interactie-effecten geanalyseerd kan wor-

den, blijft daarbij evenwel beperkt. "All these methods for dealing with
interaction effects require building them in somehow, without knowing
how many cases there are for which each interaction effect could be re-

levant. The more complex the interaction, the more difficult it is to

tell, of course" (Sonquist

en Morgan, 1963, p. 425).

De oplossing voor bovengenoemde problemen ligt volgens Sonquist

en Morgan (1963, p. 426) in een nieitwe techniek: "One way

to

focus on

the problems of analyzing data is to propose a better procedure. The
proposal made here is essentially a formalization of what a good researcher does slowly and ineffectively, but insightly on an IBM-sorter.

With large masses of data, weighted samples, and a desire for estimates
of the reduction in error, however, we need to be able to simulate this

process on large scale computing equipment. The basis idea is the sequential identification and segregation of subgroups one at a time, non-

symmetrically, so as to select the set of subgroups which will reduce
the error in predicting the dependent variable as much as possible rela-

tive to the number of groups. A subgroup may be defined as membership in
one or more subclasses of one or more characteristics."
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Het opsplitsingsproces valt als volgt te beschrijven (Sonquist

en Morgan, 1963, p. 427): "Considering all feasible divisions of the
group of observations on the basis of each explanatory factor to be in-

cluded (but not combinations of factors) find the division of the clas-

ses of any characteristic, such that the partitioning of this group in

two subgroups on this basis provides the largest reduction in the unexplained sum of squares."

Als we voor de totale onderzoeksgroep van n objecten een afhankelijke variabele y op interval-niveau beschouwen, in ons onderzoek bij-

voorbeeld de verpleegduur of de kosten van de behandeling van een indi-

viduele pati&nt, dan bedraagt de totale kwadratensom die niet door het
gemiddelde verklaard wordt:
n
E

Total Sum of Squares =

(yi-3)2 ,

i=1

waarin
n
1

y =W I yi .
i= 1

Door de groep op te splitsen in twee subgroepen ter grootte nl resp. n2
-

-

en met subgroepgemiddelde yl en y2 bedraagt de onverklaarde kwadratensom
in groep k:

Within Sum of Squares k=

I
(yi-yk)2
ieIk

k= 1,2

met Ik de indexverzameling van objecten uit groep k. De totale onverklaarde kwadratensom bedraagt nu:

Total Within Sum of Squares = WSS1 + WSS2 .

Herschrijven van TSS en WSSk leidt tot:
n

TSS

=

2

E

-2

Y i-n y

i=1

WSS

k

=

I
i€I
n

WSS

=

E
i= 1

2

-2

Yi - nk Vk
k

2
-2
-2
yi - nl 1 - n2 V2 '
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zodat er een reductie in de onverklaarde kwadratensom optreedt ter
grootte van:

Between Sum

of Squares = TSS -

WSS

-2

-2

-2

=n l y l+n:2 y 2-n y

Sonquist en Morgan stellen nu voor om die opsplitsing in twee subgroepen
-2

te selecteren waarvoor BSS de grootste waarde aanneemt. Daar n y

gedu-

rende het hele proces constant is, komt AID neer op het zoeken naar de

-2

-2

hoogste waarde van nl yl + n2 72 '
Nadat aldus de beste opsplitsing gevonden is, is het van belang
na te gaan

- of deze opsplitsing al dan niet doorgevoerd moet worden,

- of verder gegaan moet worden met het zoeken naar opsplitsingsmogelijkheden.

Als criteria worden voorgesteld:

- Breng de opsplitsing aan als BSS > 0.01 TSS. Zo niet, zoek een andere
subgroep die eventueel verder opgesplitst kan worden;

- Zoek een subgroep met de grootste onverklaarde kwadratensom WSSk; dit

criterium is overigens niet van invloed op het uiteindelijke opsplitsingsresultaat;

- Stop indien voor geen enkele groep

BSS

> 0.01 TSS

of

Wssk > 0·02 TSS.

Vaak voegt men hier als extra criterium aan toe een maximaal
aantal te onderscheiden subgroepen; in dit geval is het natuurlijk wel
van belang welke subgroep geselecteerd wordt voor nadere analyse, zodat
men veelal de groep met de maximale waarde van BSS opsplitst. Ook wordt

vaak een minimum omvang van de te onderscheiden subgroepen gespecificeerd.

AID gaat dus voor elke verklarende variabele na welke tweedeling

tot de grootste reductie in de kwadratensom leidt en bepaalt vervolgens
het maximum over alle onafhankelijke variabelen.
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De waarde van de verklarende variabele is derhalve alleen van

belang voor het bepalen van de subgroep waarin het object ingedeeld
wordt; dit betekent dat ook intervalvariabelen als nominale variabelen
worden opgevat.

Met behulp van een onafhankelijke variabele die p verschillende

waarden heeft aangenomen, zijn in principe

2

P-1 -1 tweedelingen aan te

brengen. Ericson (1964) heeft echter aangetoond dat bij ordening van de

p klassen naar oplopende waarde van het gemiddelde van de afhankelijke

variabele, de optimale opsplitsing gezocht moet worden in de p-1 mogelijke tweedelingen in deze ordening. Het zal duidelijk zijn dat een verklarende variabele waarvan de waarden een natuurlijke ordening bezitten,

zoals leeftijd, aldus tot een niet-interpreteerbare opsplitsing aanlei-

ding kunnen geven. Door hier echter de optimale opsplitsing te zoeken
binnen deze natuurlijke ordening, blijft het aantal te analyseren opsplitsingsmogelijkheden eveneens beperkt tot p-1.

Omdat alle grootheden kwadratensommen betreffen, wordt de groot-

heid BSS/TSS ook wel 'reduction in variance' of verklaringskracht genoemd. Veelal zal BSS daarbij afgezet worden tegen de Initial Total Sum
of Squares (INITSS).

De grootheden BSS, WSS en TSS spelen ook een rol bij variantie-

analyse. Er zijn evenwel twee belangrijke verschillen tussen AID en variantie-analyse aan te geven, nl.:

- bij variantie-analyse toetst men of voor vooraf aangegeven subgroepen
de gemiddelden van de afhankelijke variabele significant verschillen.

Bij AID daarentegen zoekt men juist naar die indeling in subgroepen
die tot het grootste 'contrast' leidt;

- bij variantie-analyse wordt ervan uitgegaan dat de afhankelijke varia-

bele normaal verdeeld is, met voor alle groepen dezelfde variantie -

in Appendix 7 wordt beschreven dat de kosten per opname in de meeste
DRG's rechts-scheef verdeeld zijn; zie ook Nederstigt (1984 ) -. Bij
AID blijven dergelijke vooronderstellingen achterwege.

Contrastgroepen-analyse is hierboven beschreven voor een afhan-

kelijke variabele op interval-niveau. Segers en Stouthard (1963) hebben
bij de introductie van contrastgroepen-analyse in Nederland de techniek

beschreven aan de hand van een dichotome afhankelijke variabele en zijn
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later ingegaan op de mogelijkheden m. b.t. een te verklaren variabele op

interval-niveau (Segers, 1964). Als sprake is van een afhankelijke variabele op nominaal niveau met meer dan twee klassen, is het niet mogelijk om AID toe te passen, maar kan men wel de aan AID verwante techniek
THAID toepassen; zie Morgan en Messenger (1973).

Waar we hierboven, op het interval-niveau, verwantschap met va-

riantie-analyse en dus de F-toets geconstateerd hebben, is op nominaal
niveau sprake van verwantschap tussen contrastgroepen-analyse en de x2toets; zie Van Reeken (1964).

Ook contrastgroepen-analyse heeft evenwel zijn tekortkomingen.
De belangrijkste zijn:

- 66n daarvan wordt door Sonquist en Morgan (1963, p. 433) direct naar
voren gebracht: "Since the program 'tries' an almost unlimited number
of things, no significance tests are appropriate."
In hoeverre de resultaten belnvloed worden door het beschikbare onder-

zoeksmateriaal is slechts na te gaan door dezelfde methode ook op andere steekproeven toe te passen: "Sampling stability with the proposed

program would mean that using a different sample, one would end up
with the same complex groups segretated. No simple quantitative measure of similarity seems possible, nor any way of deriving its sampling properties."

- Bij de presentatie van een AID computerprogramma merken Sonquist en
Morgan (1964) op, dat de stabiliteit van het opsplitsingsproces niet
bevorderd wordt door het v66rkomen van verklarende variabelen die veel

waarden kunnen aannemen zonder dat sprake is van een natuurlijke orde-

ning. In dergelijke situaties is de kans dat de optimale opsplitsing
op zo'n variabele gebaseerd wordt groot, terwijl de resulterende inde-

ling nauwelijks

te interpreteren is. Dit bezwaar heet ook wel ' kapita-

liseren op toeval' (Segers, 1980). Bij dergelijke ongeordende variabe-

len zou men het aantal te onderscheiden klassen derhalve dienen te
beperken tot bijvoorbeeld 5.

- De kwadratensom wordt onevenredig veel beinvloed door enkele extreme
waarnemingen binnen de groep. Teneinde niet het gevaar te lopen dat de

indeling gedomineerd wordt door dergelijke waarnemingen - zodat de
stabiliteit van de gevonden indeling discutabel is - kan het zinvol

zijn dergelijke waarnemingen buiten beschouwing te laten. Sonquist
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e.a.

(1971, p.

113) geven daartoe het volgende criterium aan:

"The

user defines 'extreme' in terms of the number of standard deviations

from the mean in either direction, where the mean and the standard
deviation are those of the group in question." In de contrastgroepenanalyses ten behoeve van het DRG-onderzoek is zowel aan Yale-Universi-

ty als door ons uitgegaan van een grens bij het gemiddelde plus drie
standaardafwijkingen.

- Als de afhankelijke variabele een scheve verdeling heeft, kan dit tot

oorzaak hebben dat bij elke opsplitsing een klein subgroepje opge'
splitst wordt dat met name objecten uit de staart' bevat. "The AID
program informs the analyst that he has skew problems by splitting
very small groups of cases from the main group repeatedly, while using
a different predictor each time." (Sonquist, 1970, p. 81). Een transformatie van de afhankelijke variabele kan hier soms uitkomst bieden.

- Ook een scheve verdeling van een verklarende variabele heeft consequenties. Dergelijke variabelen zullen minder snel geselecteerd worden

als opsplitsingscrlterium dan symmetrisch verdeelde variabelen: ".. .
the predictors inability to explain variation may be partly a function
of the disparate sizes of the groups that would result if a split were

made on this variable. A variable which is able to partition a group
into two subgroups of approximately equal sizes with disparate means
will explain more variation than one which divides the group into two

parts with equally different means, but containing widely differing

numbers

of observations." (Sonquist, 1970,

p. 128).

is the offsetting-interaction-

- "A potentially damaging possibility
effect where neither of two predictors appear to have any effect, be...

cause it is offset by the other. If old men and young women spend more

time in the hospital, neither age nor sex may appear to matter. This

raises the general question of

local-minima,

i.e., whether looking

ahead more than one split would allow us to find more powerful combinations." (Sonquist, 1971, p. 20). In de huidige computerprogrammatuur

is in deze problematiek voorzien door middel van een 'look-ahead'-mogelijkheid.

- correlatie van verklarende variabelen maakt het interpreteren van de

resulterende groepsindeling moeilijk. "Where correlated predictors are
present, one of them is likely to be chosen exclusively. Not only will

one

of the variables have to be chosen 'first',

but having been
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chosen, its correlates will be less likely to be selected. Thus order

of appearance of variables is no indication of relative importance,

and exclusion does not necessarily imply insignificance. This last
caveat makes the simple and prevalent interpretation of the AID tree

extremely foolhardly." (Doyle en Fenwick, 1975, p. 409). Hoge correlatie tussen verklarende variabelen zal ook de stabiliteit van de gevonden groepen belnvloeden, omdat voor andere steekproeven een variabele,

die hoog gecorreleerd 18 met de oorspronkelijk geselecteerde variabele, als opsplitsingscriterium geselecteerd kan worden.
optimale tweedeling moet gezocht worden

- de statistisch

tussen de P-1

dichotomiein die in de natuurlijke of opgelegde ordening van p-klassen
aangebracht kunnen worden. Dit betekent dat het onmogelijk is dat twee
klassen met een klein verschil in gemiddelde van de te verklaren va-

riabele, maar overigens dezelfde frequentieverdeling van de afhanke-

lijke variabele, in een subgroep ingedeeld worden zonder dat in die
groep ook de klasse ingedeeld wordt met een gemiddelde dat tussen dat
van de andere twee klassen inligt, maar met een geheel afwijkende frequentieverdeling. Evenzo zullen twee klassen met hetzelfde gemiddelde,

maar met

verschillende

frequentieverdelingen nooit

uiteen-gerafeld

worden. Contrastgroepen-analyse heeft immers slechts aandacht voor het

klassegemiddelde en niet voor de variantie of frequentieverdeling van
de afhankelijke variabele; zie ook Williams e.a. (1984).

Doyle en Fenwick vatten hun bezwaren tegen AID als volgt samen
(1975, p. 413): "Little trust therefore can be placed on results which
are not validated." En Segers stelt (1980, p. 182) : "Het is tot slot

goed te blijven bedenken dat het produkt van exploratie in het beste
geval een goede basis voor het formuleren van hypothesen kan zijn. Het

is dan ook een misverstand als aan de resultaten van contrastgroepenanalyse de status van kennis, die geen nadere toetsing meer behoeft, zou
worden toegekend."

Daar in het DRG-onderzoek contrastgroepen-analyse niet als uitgangspunt gediend heeft voor het opstellen van DRG-definities, maar is

gehanteerd in aanvulling op groepsdefinities die door medici werden
voorgesteld, staat de stabiliteit van de gevonden DRG-definities minder
ter discussie.
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Zo speelt het feit dat sprake is van zeer veel diagnose- en ope-

ratiecodes, die geen natuurlijke ordening bezitten, ons nauwelijks par-

ten. De indeling in diagnose- en operatiegroepen wordt immers in eerste
instantie door de medici aangegeven. Contrastgroepen-analyse is hier alleen van belang om na te kunnen gaan of de specialisten wellicht bepaal-

de zaken over het hoofd hebben gezien, zodat een groep alsnog in twee of

meer diagnose-groepen wordt onderscheiden of de indeling gedeeltelijk
wordt herzien. Daarbij zal slechts zelden de statistisch optimale inde-

ling worden aangehouden, maar meestal een zodanige modificatie worden

aangebracht dat het resultaat ook een medisch homogene groep is. Het
komt derhalve vaak voor dat diagnose- of operatiegroepen op medische
gronden worden onderscheiden, ondanks het feit dat nauwelijks sprake is
van verschillen in gemiddelde verpleegduur of gemiddelde kosten.

Maar niet alleen met betrekking tot de definitie van diagnose-

en operatiegroepen is sprake van samenspel tussen medisch inzicht en
statistische toetsing. Ook bij de verdere opsplitsing van de diagnose-

en operatlegroepen op basis van leeftild, wijze van ontslag of nevendiagnoses e.d. is het van belang om de met behulp van contrastgroepen-

analyse gevonden opsplitsingsmogelijkheden aan het medisch inzicht te
toetsen, zodat de risico's van 'kapitaliseren op kans' binnen de perken
blijven. Zo zal een groep pas in twee leeftijdscategoriean worden onder-

scheiden als vanuit medisch standpunt gezien oorzaken voor het aanwezig

zijn van zo'n dichotomie kunnen worden aangegeven. Toevallig gevonden
contrasten hebben aldus minder kans om tot een opsplitsing te leiden.

Correlatie tussen verklarende variabelen is evenmin een groot
probleem bij het DRG-onderzoek. In de eerste plaats is dit probleem ondervangen door de invoering van classificatierichtlijnen. Deze schrijven

voor dat in eerste instantie een onderscheid in wel- en niet-geopereerde
patiinten wordt aangebracht. Vervolgens dienen deze subgroepen uiteengerafeld te worden in medisch homogene operatte- resp. diagnose-groepen.

Tot slot komen de overige pati5ntengegevens, zoals leeftijd, nevenaan-

doeningen en wijze van ontslag uit het ziekenhuis, pas aan bod ter ver-

dere opsplitsing van de reeds gevormde groepen. Dit betekent dat een
hoge correlatie tussen aandoening en operatieve ingreep, zoals hij appendicitis of tonsillitis, altijd 'ten gunste van' de operatieve ingreep

wordt beslecht. Hetzelfde geldt m.b.t. aandoeningen die zich in meerdere

of mindere mate op bepaalde leeftijden manifesteren;

opsplitsing in
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diagnose-groepen zal hier veelal inzichtelijker zijn dan onderscheid in
leeftijdscategoriebn. Pas in de laatste fase van het opsplitsingsproces
kan hoge correlatie van verklarende variabelen aanleiding geven tot problemen in verband met de keuze op basis van welk gegeven een opsplitsing
zal worden aangebracht. Zo blijkt in veel patiantengroepen zowel leeftijd als het kenmerk 'substantial complications or comorbidities' als
opsplitsingscriterium toegepast te kunnen worden ter verklaring van verschillen in verpleegduur of kosten. Deze pati5ntenkenmerken blijken echter hoog te correleren: bij oudere patidnten doen zich vaker 'substan-

tial complications or comorbidities' voor dan bij jongere pati nten. Dit
was aanleiding om een nieuw patidntenkenmerk te defini@ren dat is afgeleid van deze twee gegevens. Daardoor werden pati&nten die ouder zijn

dan een bepaalde leeftijd en/of 'substantial complications or comorbidities' hebben, in dezelfde klasse ingedeeld. Het waardebereik van deze
nieuwe variabele kan schematisch als volgt worden weergegeven:
age70cc

0-69 jaar

70 jaar en ouder

geen 'substantial complications or comorbidities'

0

1

'substantial complications
or comorbidities'

1

1

Opsplitsing op basis van dit afgeleide patiantenkenmerk blijkt voor veel
operatie- en diagnose-groepen een aantrekkelijk alternatief.

Samenvattend kan men het algemeen principe van contrastgroepenanalyse als volgt omschrijven: "Stel vast welke variabele en welke twee-

deling aan categorieZn binnen een variabele het meest verklaart van de
afhankelijke variabele. Verdeel de onderzoeksgroep volgens die bevinding
in twee subgroepen en herhaal de procedure bij de subgroepen." (Segers,
1980, p. 150). Omdat in ons onderzoek evenwel niet de vanuit dit statistisch oogpunt meest optimale opsplitsing in subgroepen op de voorgrond

staat, maar een opsplitsing die ook vanuit medisch oogpunt inzichtelijk
is, is bij elke analysestap sprake van een wisselwerking tussen medisch
inzicht en statistische techniek; waarbij de eerste factor doorslagg
evend is. Door deze wisselwerking en het invoeren van classificatierichtlijnen t.b.v. het opsplitsingsproces, spelen de meeste tegen AID ingebrachte bezwaren ons geen parten.
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Appendix 6: Major Diagnostic Categories en OK-ingrepen

In deze appendix zullen twee kernbegrippen van het DRG-classifi-

catiesysteem nader besproken worden. De nadruk zal daarbij liggen op de
relatie met de SMR diagnose- en operatiegroepen.

Allereerst worden de 23 MDC's vermeld. Ter vergelijking wordt
tevens aangegeven met welke hoofdstukken uit de 'classificatie van ziekten' volgens de ICD-9-CM code betreffende diagnoses grotendeels overeenkomen.

MDC

ICD-9-CM

1.

Zenuwstelsel

Zenuwstelsel en zintuigen

2.

Oog

Zenuwstelsel en zintuigen

3. Keel, neus en oor

Zenuwstelsel en zintuigen

4.

Ademhalingswegen

Ademhalingswegen

5.

Hartvaatstelsel

Hartvaatstelsel

6.

Spijsverteringsstelsel

Spijsverteringsstelsel

7. Lever, galblaas en alvleesklier

Spijsverteringsstelsel

8. Bewegingsstelsel en bindweefsel

Bewegingsstelsel en bindweefsel

9. Huid, subcutis en borst

Huid en subcutis

10. Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten

Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten

11. Nier en urinewegen

Urogenitaal stelsel

12. Mannelijke geslachtsorganen

Urogenitaal stelsel

13. Vrouwelijke geslachtsorganen

Urogenitaal stelsel

14. Zwangerschap, bevalling en
kraambed

Zwangerschap, bevalling en kraam-

15. Normale geboorte en aandoeningen in de perinatale periode

Aandoeningen perinatale periode

16. Bloed en bloedvormende organen
en immuniteitsstoornissen

Bloed en bloedvormende organen

17. Myeloproliferatieve aandoeningen en slecht gespecificeerde
nieuwvormingen

Nieuwvormingen

18. Infectiezlekten en parasitaire

Infectieziekten en parasitaire
zlekten

ziekten (m.b.t. het hele lichaam

bed

of niet gespecificeerde delen)
19. Psychische stoornissen

Psychische stoornissen

20. Alcohol- en drugmisbruik

Psychische stoornissen
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MI)C

ICD-9-CM (vervolg)

21. Ongevallenletsel, vergiftigingen
en medicijn-intoxicatie

Ongevallenletsels en vergiftigingen

22.

Brandwonden

23. Factoren die de gezondheidstoestand beInvloeden en contacten
met gezondheidsdiensten

Ongevallenletsels en vergiftigingen
Factoren die de gezondheidstoestand belnvloeden en contacten
met gezondheidsdiensten (aanvullende classificatie)

Congenitale afwijkingen
Symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden

De laatste twee diagnose-groepen in de ICD-9-CM kolom hebben
geen specifieke tegenhanger in de MDC-classificatie. De diagnoses in
deze twee groepen zijn, al naar gelang het orgaanstelsel dat ze betreffen, over alle MDC's verspreid ingedeeld.

Voor een gedetailleerd overzicht van de samenhang tussen ICD-9CM en MDC zij verwezen naar tabel A.6.1., waarin staat aangegeven hoe
alle 34.234 patiinten uit ons pati@ntenbestand in de 23 MDC's en 54 SMRhoofddiagnose-groepen zijn ingedeeld.

In het DRG-classificatiesysteem wordt de eerste opsplit
sing van
een MDC in de meeste gevallen gebaseerd op het al dan niet geoperee
rd
zijn. Alleen ingrepen die normaliter in de OK plaatsvinden, worden daarbij als operatie beschouwd. Het begrip operatie dat aldus in de 467-ver-

sie van het Amerikaanse DRG-classificatiesysteem wordt gehanteerd,
komt
evenwel niet volledig overeen met het door de SMR gehanteerde begrip

'operatie'. Ter illustratie is in tabel A. 6.2 de indeling van ons
patiintenbestand in de SMR-operatiegroepen afgezet tegen het Amerikaa
nse

onderscheid in wel en niet operatief. Bij het interpreteren van deze
tabel zijn de volgende opmerkingen van belang:

- als de hoofdingreep van een patidnt niet als operatie wordt beschouw
d,
maar een neveningreep wel, wordt de pati5nt toch bij 'geoper
eerd' ingedeeld;
- voorbeelden van niet-operatieve ingrepen uit de SMR-operatiegroe
pen 6,

16, 25, 26, 31 en 34 zijn hechten van het uitwendige oor, excisie
van
tandvlees en wortelresectie, cystotomie, vasectomie, alle kunstverl
ossingen en aspiratie of drainage van huid of subcutis;

304

Tabel A.6.1: MDC's versus SMR-hoofddiagnosegroepen
Diagnose-groep
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MDC12345678

Infectieziekten
Maligne neoplasmata
Benigne neoplasmata
Diabetes
Endocriene en stofwisselingsziekten
Hematologische aandoeningen
Psychische aandoeningen
Neurologische aandoeningen

9.

00gziekten
Oorziekten
Ischemische hartziekten
Overige hartziekten
Cerebrovasculaire aandoeningen
14. Hypertensie en arterie-ziekten
15. Overige aandoeningen hartvaatstelsel
16. Acute luchtweginfectie
17. Tonsillen en adenoid
18. Aandoeningen bovenste luchtwegen
19. Pneumonie en influenza
20. Chronische obstructieve longziekten
21. Overige aandoeningen ademhalingswegen
22. Aandoeningen van gebit en mond
23. Ziekten van oesofagus, maag en doudedum
24. Appendicitis
25. Buikbreuken
26. Aandoeningen van darm en peritoneum
27. Ziekten van lever, galblaaA en pancreas
10.
11.
12.
13.

80
167
57

13
14
2
45

5
33
9

10
613
1

41
371

3

19

12

73
261
90

26
69
4

4
70
58

15
12
6

7

7

2

915

1

359
1011

38

753

2

609

570
325

79
1786
656
2

17

82

1

20

256
886
244

29

160
443
462
625
819
618

28. Aandoeningeli van nier ell urinewegen
29. Aandoeningen van mann. geslachtsorganen
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Aandoeningen van de mamma
Menstruatiestoornissen
Overlge aandoeningen vr. geslachtsorganen
Abortus
Zwangerschapscomplicaties
Geheel normale partus
Overige afwijkingen graviditas en partus
Complicatie voornamelijk bij de partus
Complicaties van het kraambed
Huidziekten
40. Arthropathie8n
41. Dorsopathiean
42. Reuma, behalve rug

4

1

27
20

878
601

43. Overlge aandoeningeti beweginglistelsel
44. Congenitale afwilkingen
53 26
45. Perinatale aandoeningen
46. Symptomen
47. Afwijkende bevindingen
48. Fracturen
49. Overige ongevalsletsels
50. Vergiftigingen
51. Contacten i.v.m. voortplanting en
ontwikkeling
52. Levendgeborenen naar soort van geboorte
53. Speciale (na)zorg
54. Overige contacten gezondheidszorgdiensten
TOTAAL

1
1047

126
7
129

384
40

2
31

31

400

167

3

47

50

1

80

126

180

4

59
10

399
2
37
40
2

18

6
21
24

21

12
27

714
353
25

14

274
1

2324 1051 3305 2053 2969 3596

745 4536

2

1
1

1

82
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9
57
270
166

10

11

12

13

17
38
400
461

157
11

1
87
5

160
254

1

14

15

16

17

19 20

21 22

415
1854
723
445
507
256
402
618
619
360
1011
793
609
602
441
99
1786
656
258
886
244
189
443
462
625
819
618
678
405
298
467
826
337
942
144
668
526

178

13

1

6

2
244

2

1

301 69

5

1
1

14

30

1

1

678

405
298
467
822
337
942
144
668
526
23

6

1

84

6

19 117

17

7

3

6

315

14

58

75

14

151911
94

15
5

3

6

2
3
455

1

27

3

40

2

4

188

2
26

5 6 4 9

381

24

32
1657

41

1

10

150

64

1

15

101
307

1770 985 1000 665 2202 2664 1979 275 403 159 315 69 452 49 668

1,21
5,42
2,11
1,30
1,48
0,75
1,17
1,81
2,68
1,05
2,95
2,32
1,78
1,76
1,29
0,29
5,22
1,92
0,75
2,59
0,71
0,55
1,29
1,35
1,83
2,39
1,81
1,98
1,18

749
1047
905
622
431
688
315
1160
240
962
1065
503

0,87
1,36
2,41
0,98
2,75
0,42
1,95
1,54
0,07
2,19
3,06
2,64
1,82
1,26
2,01
0,92
3,39
0,70
2,81
3,11
1,47

517
1657
604
418

4,84
1,76
1,22

23

741

%

23 totaal

102

6

7

18

1,51

34234 100

land. %
1,11
5,96
1,74
1,27
1,02
0,67
1,72
1,57
1,86
1,99

3,44
2,42
1,44
1,51
1,48

0,42
3,74
2,20
0,63
1,38
0,54
0,50
1,05
1,33
2,14
2,10
1,94
2,03
1,65
0,74
2,02
2,54
1,16
2,76
1,27
1,97
1,35
0,07
1,53

2,89
2,34
1,46
1,22
1,61

0,69
3,72
0,87
2,82
3,03
1,36
2,77
5,81
1,85
1,31
100
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Tabel A.6.2. SMR-operatiegroepen, onderschelden in al dan niet geopereerd

Aantal patienten

geopereerd

niet-geopereerd

totaal

%

landelijk %

SMR operatiegroepen
1. Centraal zenuwstelsel
472
2. Perifeer zenuwstelsel
212
3. Schildklier
101
4. Overige endocriene klieren
30
5. Oog
776
6. Oor
422
7. Neus en bijholten
466
8. Tonsillen en adenoid
1933
9. (,v. operaties bovenste luchtw. 18
146
10. Lagere luchtwegen
11. Hart en thoracale vaten
130
12. Varices
190
381
13. Overige vaatoperaties
14. Bloed en lymfestelsel
55
15. Mamma
602
16. Mond
47
17. Maag en slokdarm
201
18. Dunne en dikke darm
224
19. Appendix
459
20. Rectum en anus
291
21. Lever en pancreas
7
22. Galblaas
438
176
23. Buikwand en peritoneum
24. Hernia-operaties
587
463
25. Nier- en urinewegen
26. Mannelijke genitali8n
573
27. Uretus exstirpatie
461
28. Curettage
597
869
29. Ov. operaties vr. genitalifn
30. Sectio caesarea
163
2
31. Overige kunstverlossingen
311
32. Ov. verloskundige operaties
33. Operaties van bot- en
3245
41)ier,tel Ki·I
34. Huidoperaties
665

Subtotaal

472
212
102

30
1
68
52

37

41
41

1

15
1

777
490
518
1933

1,82

1,51
5,65

18

0,24

183
130
190
381

0,53
0,38
0,55

55

0,16
1,88
0,26
0,59
0,65
1,34
0,89
0,02

643
88
202
224
459
306

8

1

438
176
587
489
656
461
597
870

253
311

163
255
622

26
83

0,31
0,32
0,29
0,03
1,71
2,00
1,76
4,36
0,23
0,26
0,53
0,67
0,65
0,21
1,57
0,39
0,52
0,62
1,34
0,84
0,03
1,22
0,43
2,02
1,49
2,30
1,76
2,12
3,74
0,52
0,72
1,45

1,38
0,62
0,30
0,09
2,27
1,43

1,11

1,28
0,51
1,71
1,43
1,92
1,35
1,74

2,54
0,48
0,74

405

3249
1060

9,49
3,10

8,63
1,98

15767

1340

17107

49,97

47,03

299

822

1121

3,27

7

193
1562
702
1035

200
1730
1304
1036

0,58
5,05
3,81
3,03

17

2112

2129

6,22

1094

6426
9607

7520

-

21,96
28,06

16861

17373

34234

4

SMR groepen overige ingrepen
35.

Biopsiedn
36. Verrichtingen bot- en
spierstelsel
37. Overige verrichtingen
38. Endoscopiebn
39. Radlogr;if ie

40. Stralingstherapie, functiebepalingen, overige nietoperatieve verrichtingen
Subtotaal

geen ingrepen
TOTAAL

168

602
1

9607

100

52,97
100
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- voorbeelden van operaties uit de SMR-groepen 35, 38 en 40 zijn biopsiean van ooglid, peritoneum, penis, ovarium en bot, laparoscopie en
culdoscopie, en onderzoek onder narcose.
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7:

Appendix

Uitbijters

Elke patidnt blijft een afzonderlijk geval. Niet alle patidnten
uit dezelfde DRG zullen derhalve dezelfde kosten oproepen. Het verrichtingen- en kostenprofiel dat voor een DRG gevonden wordt, staat derhalve
onder invloed van het toeval:

- in een DRG kunnen dit jaar iets meer pati&nten ingedeeld zijn, waarbij
zich complicaties hebben voorgedaan;

- er kunnen dit
waarbij

sprake

jaar relatief veel oudere patianten zijn opgenomen,
is

van een uitgebreider

pre-operatief

poliklinisch

vooronderzoek;

- de plaatsingsmogelijkheden in verpleeghuizen en de opvangmogelijkheden
thuis waren minder groot dan andere jaren.

Weliswaar zal de invloed van deze factoren op de kosten niet groot zijn,

omdat in dat geval de DRG-definities daarop ingespeeld zouden hebben
door onderscheid te maken naar leeftijdscategorieZn of naar aan- resp.
afwezigheid van nevenaandoeningen en complicaties, of de wijze van ontslag uit het ziekenhuis; het zal echter duidelijk zijn dat voor een wil-

lekeurige patiEnt uit een bepaalde DRG de kosten van de ziekenhuisopname
beschouwd moeten worden als een stochastische grootheid met een kansverdeling met DRG-specifieke parameters.

Dit onderkennende weten we dat in elke DRG sprake kan zijn van

&&n of meer patianten met extreem hoge kosten. Dit neemt niet weg dat
het zinvol kan zijn na te gaan of er niet teveel van dergelijke pati n-

ten in een DRG zijn ingedeeld. Het signaleren van dergelijke situaties
is des te meer van belang als we ons realiseren welke fouten er in patidntengegevens aanwezig kunnen zijn:

- fouten in de medische gegevens kunnen tot gevolg hebben dat een pati5nt in de verkeerde DRG wordt ingedeeld;

- bij het aanleggen van de conversielijst van het pati8nten-identificatienummer naar het opnamenummer t.b.v. de koppeling van de factuurgegevens aan de medische gegevens kunnen fouten gemaakt zijn;

- in de factuurgegevens kunnen fouten zitten i.v.m. de niet op naam van

de pati5nt gestelde creditnota's, zodat bij een aantal patianten teveel of te weinig facturen als 'tweemaal verzonden' zijn aangemerkt;

- in de factuurgegevens kunnen fouten zitten i.v.m. persoonsverwisseling
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van twee naamgenoten - dergelijke fouten zijn geconstateerd! -

Het is in dit kader dat Andrews e.a. de volgende uitspraak doen

(1973, p. 244): "A good statistician (or research worker) never uses the
mean, even though he may honestly claim to do so. In reality, he will
look at the data and set aside outliers and suspected outliers in order

to treat them separately;

then he will take the mean of the rest. But

this amounts to using the mean with a (possible very vague and subjective)

rejection procedure,

not

'the mean'

in its strict mathematical

sense."

Uitbijtertoetsen zijn expliciet geconstrueerd met het oog op het
toetsen op de aanwezigheid van dergelijke extreme waarnemingen.

Toepassingen van verdelingsvrije uitbijtertoetsen lijkt weinig
zinvol. Afgezien van een aantal praktische bezwaren die aan dergelijke
toetsen kleven, zoals het lage onderscheidingsvermogen en het feit dat
vooraf aangegeven moet worden op de aanwezigheid van hoeveel uitbijters

getoetst moet worden,

is het immers ook vanuit theoretisch standpunt

weinig zilvol om extreem hoge of extreem lage waarnemingen als uitbijter
te hestempelen als men vooraf niets kan zeggen over de vorm van de kans-

verdeling. Afhankelijk van de veronderstelde kansverdeling zal men immers op voorhand reeds meer of minder extreme waarnemingen verwachten.

Maar toepassen van uitbijtertoetsen die gebaseerd zijn op vooraf
gespecificeerde kansverdelingen is evenmin een haalbare zaak:

- we weten niet welke kansverdeling van toepassing is op de kosten per
opname van een bepaalde DRG;

- maar zelfs al hadden we daarover een vermoeden, dan nog weten we weten
niet welke waarden de parameters van deze kansverdeling aannemen; hetgeen voor veel uitbijterskosten die voor de meest in aanmerking komende kansverdelingen zijn opgesteld, een vereiste is;

- er moet vooraf gespecificeerd worden op de aanwezigheid van hoeveel
uitbijters getoetst moet worden. Indien dit niet mogelijk is, moet de
toets meerdere malen achtereen uitgevoerd worden, hetgeen de betrouwbaarheid van de toets niet ten goede komt.

Voor een uitgebreidere bespreking van de toepassingsmogelijkhe-

den van uitbijtertoetsen voor onze probleemstelling zij verwezen naar
Nederstigt (1984).
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Teneinde toch patidnten met extreem hoge kosten buiten beschou-

wing te laten bij de bepaling van het verrichtingen- of kostenprofiel
van een DRG is derhalve een andere weg gevolgd.

De kosten per opname voor patianten uit een bepaalde DRG zullen
scheef naar rechts verdeeld zijn; immers:

- elke DRG vormt een homogene pati5ntengroep. De kansverdeling zal der-

halve unimodaal zijn, omdat anders meerdere DRG's gedefinieerd zouden
zijn teneinde in te spelen op de multimodaliteit;

- er zal voor elke DRG sprake zijn van een minimum pakket aan verrichtingen en bijbehorende kosten - dit pakket kan eventueel per ziekenhuis of per specialist verschillen -;

- een soortgelijke begrenzing van de kosten naar boven toe bestaat niet.

Er kan immers bij elke patiant

sprake zijn

wan

kostenverhogende facto-

ren, zoals een of meer bijkomende aandoeningen of complicaties, of van
minder adequate opvangmogelijkheden buiten het ziekenhuis.

De aldus meest in aanmerking komende kansverdelingen ter beschrijving van de kosten per opname voor een DRG zijn de log-normale, de

Gamma- en de Weibull-verdeling. Elders hebben wij beschreven hoe vanuit

theoretisch oogpunt de Weibull-verdeling te prefereren valt, omdat alleen bil deze kansverdeling onder bepaalde condities geldt dat de kans,

dat een patiant die reeds meer kosten heeft opgeroepen dan het minimum-

pakket, nog meer kosten zal oproepen, steeds kleiner wordt; m.a.w. dat

met het stijgen der kosten de kans toeneemt dat het de laatste kosten
zijn en de behandeling beZindigd is (Nederstigt, 1984). Schatting van de

parameters van de Weibull-verdeling voor diverse DRG's m.b.t. pati&nten

met keel-, neus- en ooraandoeningen gaf evenwel aan dat in de praktijk
de kosten per opname niet met een dergelijke verdeling beschreven konden

worden; de resultaten m.b.t. de lognormale en de Gamma-verdeling waren
gelijkluidend.

Omdat deze tegenvallende schattingsresultaten beinvloed zouden

kunnen zijn door verschillen tussen de ziekenhuizen - m.a.w. de DRG's
zijn wel medisch homogeen en per ziekenhuis bezien, statistisch homogeen, maar tussen de ziekenhuizen zou sprake kunnen zijn van verschillen
in verrichtingenprofiel - zijn ook de parameters voor deze kansverdelin-

gen geschat voor elk ziekenhuis afzonderlijk. Zoals te verwachten viel,

was de aanpassing van de theoretische kansverdeling aan de empirische
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verdelingen van de kosten per opname nu beter, maar nog steeds kan niet
geconcludeerd worden dat de kosten een Weibull, lognormale of Gamma-verdeling volgden.

Teneinde toch een eenvoudig toepasbare vuistregel aan te kunnen

geven, aan de hand waarvan bepaald kan worden welke pati8nten buiten
beschouwing gelaten dienen te worden bij de bepaling van het verrichtin-

genprofiel van een DRG, hebben we besloten het volgende voorstel te
doen.

Zij xl'x2'...'xn de kosten van alle n patiZnten uit een DRG, die
na ontslag uit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan. Bepaal:
n
1

m =-

E

En(x,)

n i=1

-

n
2

1

2

s = n-1 i=1
I (En (xi) - m) .
Laat nu die patilnten buiten beschouwing wier kosten hoger zijn dan
m+u
e

waarin

U7005

0.05

*S

het 95% kwantiel van de standaardnormale verdeling. Dit

voorstel gaat er impliciet vanuit dat de kosten per opname van deze DRC
een lognormale verdeling volgen, waarbij geen sprake is van een minimum-

pakket aan kosten. Ondanks het feit dat het een noch ander juist is ge-

bleken, zijn we toch tot dit voorstel gekomen, en wel om de volgende
redenen:

- als de aanpassing van de empirische frequentieverdeling van de kosten

per opname d.m.v. een lornormale verdeling niet voor alle patidnten
uit een bepaalde DRG gezamenlijk plaatsvindt, maar voor ieder ziekenhuis afzonderlijk, blijkt de lognormale verdeling minder slecht uit de
bus te komen;

- de conclusie dat geen sprake is van een lognormale verdeling is gebaseerd op statistische gronden. Het is evenwel een bekend verschi.insel

dat men, naarmate men over meer wnarnrmingen hesrhikt, de hypothese
dat sprake is van een lognormale verdeling vaker moet verwerpen. In
hoeverre ook voor de praktische toepassingen sprake is van een 'signi-

ficante afwijking van de lognormale verdeling' is nog maar de vraag.
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Voor sommige DRG's blijkt de empirische frequentieverdeling op het oog

slechts weinig van een lognormale verdeling te verschillen, terwijl
toetsing tot verwerping van deze hypothese leidt;

- de hoogte van de drempelwaarde is nauwelijks van invloed op de kwan-

tielen van de lognormale verdeling, aldus Johnson en Kotz (1970, p.
122): "There can be considerable variation in 0 (de drempelwaarde P.N)
with little effect on the percentiles and little effect on the cumula-

tive distribution function for fixed values of xi· Insensitivity is
A

most marked for large negative value of 0 (d.i. 0 < 0, P.N)";

- het buiten beschouwing laten van pati5nten met extreem hoge kosten
geschiedt alleen in het kader van de presentatie van profielen per
DRG, zodat ze beter herkenbaar zijn voor de medici omdat de vertekening t.g.v. de rechtsscheve verdeling beperkt wordt.
In het kader van de budgettering daarentegen moet, en kan, ex-

pliciet rekening gehouden worden met deze pati&nten met extreem hoge
kosten.

Als we op boven beschreven wijze voor elke DRG een DRG-specifie-

ke afkapgrens bepalen en de patianten wier kosten dit bedrag te boven
gaan bij de bepaling van de profielen buiten beschouwing laten, vinden
we voor de geopereerde pati8nten met keel-, neus- en ooraandoeningen de
in tabel A.7.1 beschreven pationten-aantallen.

Ter volledigheid zij opgemerkt dat de pationten per DRG die na
ontslag uit het ziekenhuis naar huis zijn gegaan, uitgangspunt vormen.

Voor de geopereerde patiUnten met keel-, neus- en ooraandoeningen zijn
echter alle patiZnten naar huis gegaan, zodat de aantallen patiEnten per
DRG uit tabel A. 7.1 overeenkomen met de in hoofdstuk 4 vermelde aantallen.
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Tabel A.7.1

afkapgrens

1. academische operaties

uitbijters

%

11

1

9,09

10.579,82

16

1

6,25

5.883,20

108

0

0

4. mastoidectomie

5.337,68

62

3

4,84

5.

stapedectomie

3.887,50

24

2

8,33

6.

speekselklieroperaties

6.252,57

16

2

12,50

neusplastieken

2.913,48

128

4

3,13

8. neusbijholten, 15+

3.769,74

89

4

4,49

9. neusbijholten, 0-14

1.739,24

9

1

11,11

2. gespleten lip
3. tympanoplastiek

7.

f 8.793,11

n

10. plastische oorschelpoperaties

2.864,52

120

2

1,67

11. overige neusoperaties

2.332,39

211

14

6,64

12. tonsillectomie, 15+

2.399,10

195

3

1,54

13. tonsillectomie, 0-14

652,83

1717

86

5,01

laryngoscopie

1.928,23

145

4

2,76

15. tympanotomie, 15+

2.099,20

39

2

5,13

16. tympanotomie, 0-14

1.324,71

59

14.

1

1,69
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DIAGNOSIS RELATED GROUPS

A patient-oriented cost-informationsystem

Most Dutch hospitals do not provide detailed information about

their costs. They are all able to give a specification of the total
costs in terms of cost-categories, like salaries, depreciation and interest and materials. A many lot of hospitals can also give this cost-

information on the departmental level.

At this stage cost-information

stops in most hospitals. Only ten percent allocates the cost of notdirect-patient-care-related departments

to direct-patient-care-related

departments and is thus completely informed of direct and indirect costs
of these departments.

Almost all hospitals lack information about unit-costs of ancillaries, surgical procedures and patient-days. In chapter 2 we describe the hospital cost-allocation process and we derive unit-costs of
laboratories.

It appears that rates are not comparable to these unit-

costs, so they cannot be used as an approximation, not even if corrected
by the departmental ratio of costs to charges.

Based on patient-billing-data and unit-costs it is possible to
determine treatment costs, in contrast with hospital treatment revenues.
However,

this

kind

of

information

is

not very

useful

for hospital

management, because it concerns treatment costs of individuals, each
having different characteristics. Therefore we want to group patients in

such a way that patients in the same group have similar illness and receive similar treatment. In chapter 3 we describe eight patient-classification-schemes, all developed in the United States.

In chapter 4 we give a description of our data-base, concerning

34.234 patients, discharged in 1980 out of three Dutch,

general hos-

pitals. We classified these patients according to the most recent DRGclassification scheme, the 467-version, released in 1981. We analyzed
the results and concluded that some DRGs are heterogeneous in the Dutch

context, from a statistical point of view. So we recommended to modify

definitions of these DRGs before DRGs are going to be applied in the
Netherlands, in order to define homogeneous patient-groups. Besides this
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from
statistical analysis we also analyzed the American DRG-definitions
a medical point of view: we asked Dutch physicians what they consider to
be homogenous groups of diagnoses and surgical procedures. This resulted

in Dutch DRG-definitions which differed a lot from the American definitions. Especially the groups of surgical procedures are very different.

iWe arrived at the conclusion that we have to develop Dutch DRG-defin
tions, if we want to introduce a patient-classification-scheme, which

has any appeal to Dutch physicians and which may form the basis for a
synthesis between the medical and the economical point of view inside
the hospital.

Integration of three already available sources of information
within the hospital generates a valuable type of management-information:
whereas the integration of patient-billing-data and unit-costs of ancillaries,

surgical procedures and patient-days which can be derived
from departmental financial reports, results in patient treatment-costs,
the integration of these data with medical patient-data enables us to
generate profiles for each patient-group. Thus, in chapter 5 we present-

ed three profiles for some DRGs: a treatment-profile, a charge-profile,

based on rates, and a cost-profile, based on unit-costs. These DRG-pro-

files can be interpreted as an integration of the 'classical' measures

of hospital-output:

the number of discharges, the number of patient-

days, the number of x-rays, the number of surgical procedures, the number of out-patient visits and so on. The most important aspect of these

DRG-profiles is their correspondence with the organizational structure
of the hospital: a matrix-organization with physicians (DRGs) at the one

side and hospital-management (departments) at the other side; at their
intersection we find the ancillaries, ordered by the physicians and produced by the departments.

Chapter 6 describes the most important application-fields of a

patient-oriented cost-information-system as described in this thesis:
hopsital comparison, medical audit,

budgeting,

planning of admissions

and occupation of the Operating Room, and hospital-reimbursement.
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Stellingen

1. Het DRG-patiantenclassificatiesysteem is opgezet ten behoeve van het

interne ziekenhuisbeleid. Dit houdt in, dat de belangrijkste toepassingsmogelijkheden van DRG's op dit terrein liggen.

Omdat in de DRG-definities geen rekening wordt gehouden met de speci-

fieke eigenschappen van de andere beleidsniveaus in de gezondheidszorg, mag er niet vanuit gegaan worden dat het DRG-stelsel een oplossing biedt voor de op die niveaus heersende problemen.

2. Het verdient aanbeveling om niet alleen hoofddiagnose, operatieve
ingreep en leeftijd te betrekken bij de berekening van de verwachte
verpleegduur,

maar ook de nevendiagnose

(SMR,

Handleiding bij de

SMASH-overzichten voor een ziekenhuis, 1982).

3. Het

Nationaal Ziekenhuis

Instituut dient de doorberekening van de

kosten van hulpafdelingen aan hoofdafdelingen te baseren op matrix-

inversie. Deze methode geeft een juist beeld van de hoogte van de
indirecte kosten en van de afde]ing van herkomst.

4. Arbeidstijd vormt nog steeds een goede indicator voor de kosten van
een

laboratorium-onderzoek.

Dit

betekent

dat het concept

van de

Spaanderpunten nog steeds bruikbaar is; de puntenwaardering van de
meeste onderzoeken zal evenwel herzien moeten worden.

5. In de organisatie-theorie staat decentralisatie met incentives naar
de basis steeds meer in de belangstelling. In dit licht bezien, ver-

dient het aanbeveling om in het kader van de interne budgettering in

ziekenhuizen niet langer alle nadruk te leggen op de incentives voor

het ziekenhuis in zijn totaliteit, maar ook aandacht te schenken aan

het opnemen van financiale prikkels in de afdelingsbudgetten, zoals
ook in Engeland het geval is bij de 'clinical budgeting' (Wickings,

Experiments with clinical budgeting in the British NHS, in: Ziekenhuis en budget in Nederland, Amerika, Engeland en Zweden, G. Schrijvers (red.), 1982).

6. Rekeninghoudend met de vergrijzing van de bevolking, de toename van
de zorg-intensiteit in ziekenhuizen en de geringe arbeidsproduktiviteitsstijging en uitgaande van de doelstelling van handhaving of ver-

betering van de kwaliteit van de medische zorgverlening, legt kosten-

vermindering in ziekenhuizen de nadruk volledig op verbetering van
efficiency en effectiviteit of op een zelfstandige loonontwikkeling
voor de ziekenhuissector.

7. De kosten van de arbeid in macro-economische zin zijn gelijk aan het
verschil tussen het bruto loon, verhoogd met de sociale premies, en

de bruto werkloosheids- of bijstandsuitkering.

Voor de ondernemer

bestaan de kosten van arbeid uit het bruto loon, vermeerderd met de
sociale premies, hetgeen de macro-economische kosten ruimschoots
overtreft. Ten gevolge daarvan zijn (diepte-)investeringen, gericht

op besparingen op arbeidskosten, macro-economisch bezien veelal verspillingen.

Deze bezwaren worden nog versterkt door het subsidieren van investe-

ringen, bijvoorbeeld door het toekennen van WIR-premie en fiscale
faciliteiten, en door het betalen van de kosten van levensonderhoud
van de niet-actieven uit de naar rato van de loonsom geheven sociale
premies in plaats van uit de algemene middelen.

De oplossing van deze problematiek is gelegen in de beperking van de
WIR tot breedte-investeringen en in de instelling van een uit de algemene middelen te betalen basisinkomen voor iedereen.

8. Persvrijheid ontslaat de verslaggever niet van de plicht zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de waarheid van de feiten waarop
zijn meningen c.q. gevolgtrekkingen zijn gebaseerd.

9. Een volgens de beginselen van de vrije markt georganiseerde maatschappij berust op een irrationele interpretatie van het eigenbelang.

Voor de materille welvaart van het individu is namelijk niet de hoogte van

zijn inkomen, maar alleen

stedingen van belang.

de hoogte van

zijn consumptieve be-

10. Het feit dat in dit

proefschrift de patiantengroep "trommelvlies-

buisjes" (patianten bij wie een polytheenbuisje in de gehoorgang is

ingebracht) enkele keren als voorbeeld is aangehaald, staat los van
mijn huidige functie bij DSM, business unit polytheen.

11. De meeste mensen hebben meer deugd van hun ondeugden dan van hun
deugden.
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