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I Inleiding 

1.1. Probleemstelling 

Het is bij de besturing van het gezondheidszorgsysteem moeilijk 

om gebruik te maken van outputgegevens. Anders dan in de indus

triële sector is het produkt van het medisch handelen en verzorgen 

niet alleen moeilijk meetbaar maar vaak ook nauwelijks zichtbaar. 

Zeker zo moeilijk is he t de "outcomes" van het gezondheidszorgsys-

b 1 l ) B . . d b . h dh . d teem te epa en • iJ e esturing van et gezon ei szorgsysteem 

en deelsystemen daarbinnen moet men zich daarom veelal richten op 

het reguleren van de inputs 2). Dit is overigens in andere sectoren 

. b ' k 1 · "k 3 ) evenmin onge rui e 1] • 

Vooral in de VS, maar ook in andere landen, waaronder Nederland 
4

) 

zijn ontwikkelingen gaande om meer vat te krijgen op de output

zijde van het systeem: criteria voor meetbaarheid en beoordeling van 

het medisch handelen (peer review, medical audit, hospital utiliza

t ion rev i ew, quality assurance, etc.) worden daartoe ontworpen. Het 

zal o.i . overigens nog lang duren eer er maatstaven gevonden worden, 

waarmee een meerderheid van de betrokkenen zal kunnen of willen in

stemmen 

Gegeven de geconstateerde afwezighe i d van algemeen gangbare maat

staven ter bepaling van de doelmatigheid van aan te wenden middelen, 

wor dt er een des te groter beroep gedaan op de vindingrijkheid van de 

bestuurders om het systeem kwantitatief en kwalitatief zo goed moge

l ijk in stand te houden en te verbeteren. 

In di t verband kan het van groot nut zijn, om grondig kennis te nemen 

van verschijnselen en mechanismen 5), die de mens tot meer en betere 

zorg voor eigen en andermans gezondheid zouden kunnen aanzetten. 

1) voor het verschil tussen outputs en outcomes zie Verzuu, W. , 1979 p 25 
2) z i e Schroeder, S.A. & J.A. Showstack, 1978, p 296/297 
3) z ie Bardach, E., 1977, p 117-118 
4) z i e Hoekstra, P. en L. Verzellenberg (l 980) Kwaliteitsbevordering in 

ziekenhuizen; Medisch Contact, Vol 35 no 14 p 424-426 
5) naast de meer gebruikelijke middelen zoals steeds meer geld, steeds 

meer geavanceerde medische apparatuur , betere outillage van zieken
hui s i nr ichtingen, nieuwere geneesmi ddelen etc . 
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Het gezondheidszorgsysteem is tot nog toe geen groot voedingsge

bied voor de motivatieleer geweest. Mogelijk dat het wel enige 

stof geleverd heeft voor theorievorming over de intrinsieke moti-
. 1) d . . . . 2 ). d .. 1 vatie . Voor e extrinsieke motivatie is at nauwelijks het geva 

geweest. Wij willen hier niet ingaan op de mogelijke oorzaken daar

van. Zo'n probleemstelling zou ook eigenlijk zinloos zijn, ware het 

niet, dat bestuurders bij afwezigheid van de eerder genoemde output

criteria voor de bepaling en uitvoering van het beleid t.a.v. de ge

zondheidszorg wellicht ook hun voordeel zouden kunnen doen met in

zichten ov.er de extrinsieke motivatie in de gezondheidszorg Met 

name zal het rapport aandacht besteden aan "beloningssystemen" in 

de gezondheidszorg, beloning in de meest uitgebreide zin van het woor~). 

Motivatieverhogende factoren, waaronder in het bijzonder incentives, 

kwamen uitvoerig aan de orde in het vorige rapport 4) van de werkgroep. 

Voorliggend rapport is een weergave van onze zeer voorlopige bevindin

gen aangaande de vraag, wat de literatuur inhoudt over het wáár, hoe 

en waarom van diverse motivatieverhogende factoren en structuren - en 

weer in het bijzonder incentives en incentivestructuren - in het gezond

heidszorgbedrijf. Er is ons geen verzamelstudie bekend, waarin bovenge

noemde vragen werden gesteld m.b.t. allerlei deelsystemen binnen de ge

zondheidszorg. Wél wist Shortell in 1975 al te vermelden, dat in de 

organisatiekundige literatuur over ziekenhuizen weinig aandacht werd 

besteed aan zo'n belangrijke management-variabele als het belonings

systeem. 

1) 

2) 

3) 

4) 
5) 

"Table 2 5) reveals the gaps in the existing literature, the 

most noticeable being that only three of the 19 studies say any-

thing about reward systems" (Shortell, 1975, p 4) 

d.w.z. de motivatie, die er van het medisch handelen en verzorgen 
zélf uitgaat zowel als van de bevordering van andermans gezond
heidstoestand 
voor de begrippen 'intrinsieke en extrinsieke motivatie', zie 
66 p 55-64 
deze beloningssystemen ('reward systems') bevatten ook en zeer 
zeker de 'system rewards' (zie 66 p 41, 49 en 50) 
i.e. 66, 1979 
de titel van bedoelde tabel luidde: "Classification of major organi
zational variables and 19 comparitive empirica! studies of hospitals". 
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Voorzover wiJ kunnen nagaan is bedoelde leemte nog steeds niet 

opgevuld. 

Het een en ander zal duidelijk maken, waarom ons rapport, dat zich 

aan zo'n breed, gedeeltelijk onontgonnen terrein als "de motivatie 

en de incentives bij de betrokkenen in de gezondheidszorg" heeft ge

waagd zo'n sunnnier en rudimentair karakter kent. 

I.2. Opzet onderzoek en rapport 

In dit literatuuronderzoek zijn wij bij het verzamelen en selecteren 

van literatuur uitgegaan van de volgende gezichtspunten: 

1. het zou moeten handelen over het gedrag van personen en instanties 

betrokken bij de gezondheidszorg, zowel op het vlak van beleidsvor

ming als van uitvoering; 

2o het meest in aanmerking kwam literatuur, die zoveel mogelijk aan

sloot bij het rapport over motivatie en incentives; 

3. relevantie voor het overheidsbeleid was een reden tot extra aan-

dacht. Eén van de indicaties voor die relevantie betrof de bruik

baarheid van de desbetreffende publicaties (of van delen daaruit) 

voor de uitoefening van overheidstaken in het algemeen. Een tweede 

indicatie betrof de mate, waarin de behandelde stof betrekking had op 

doelstellingen op het terrein van de gezondheidszorg, die hetzij vast

gelegd zijn in wetten of andere overheidsdocumenten hetzij als algemeen 

maatschappelijk aanvaard beschouwd mogen worden. Terugdringing van de 

kosten in de gezondheidszorg, bevordering van de preventie, matiging in 

het gebruik van medicijnen zijn hier voorbeelden van. 

Daar al spoedig bleek, dat wij niet konden terugvallen op bestaande ver

zamelstudies over ons onderwerp, maar slechts op deelstudies daarover 

en omdat onze benadering van de ons gestelde opdracht het best getypeerd 

kan worden als een mix van bestuurskundige, organisatiekundige en organi

satiepsychologische benaderingen, zijn wij te rade gegaan bij literatuur 

uit een groot aantal tijdschriften, voornamelijk Amerikaanse. 

De werkgroep is bij haar interpretatie van hetgeen deze Amerikaanse lite

ratuur aan inzichten bood, zich steeds terdege bewust geweest van de be

perkingen, die dat oplegt aan toepassing in de Nederlandse context. 
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Diverse van bovengenoemde factoren alsmede de relatief korte tijd, 

waarbinnen een rapport over zo'n uitgebreide materie uitgebracht 

moest warden, zijn er de oorzaak van geworden, dat het slechts een 

eerste, ruwe orientatie op eerdergenoemde materie kan behelzen. Het 

client beschouwd te warden als een aanzet tot een rapport over de 

motivatie in de gezondheidszorg. 

Het rapport schenkt geen expliciete aandacht aan de geestelijke 

gezondheidszorg. 

Concluderend kunnen we zeggen, dat voorliggend rapport het karakter 

heeft van een tussentijds verslag van voorlopige bevindingen. 

I.3. Toelichting op schema's en literatuurlijsten 

Wij hebben het nuttig geacht om van het begin af aan een schema te 

hanteren, waarin zoveel mogelijk, op het eerste oog nuttig bevonden, 

publicaties een plaats zouden kunnen krijgen. In een matrix zouden 

de drie selectiecriteria duidelijk tot uitdrukking moeten komen, te 

weten: 

1. het moest handelen over motivatie-elementen, en zo mogelijk in ', 
het bijzonder over incentives, bij 

2. betrokkenen in de gezondheidszorg, voorzover van nut bij 

3. de totstandkoming en/of uitvoering van bepaalde onderdelen van het 

overheidsbeleid ten aanzien van de gezondheidszorg. 

1 ) 
ad 1. Op de horizontale as van het basisschema zijn elementen uit de motiva-

tieleer terecht gekomen. Voorbarig en ook irreeel zou het geweest zijn 

om van stand af aan in die regel een groat aantal motivatie-issues onder 

te brengen. Aanvankelijk was er in die bovenste regel ruimte open gela

ten voor ieder van de drie hoofdbestanddelen van de expectancy-theorie 

(expectancy, instrumentality en valence) 2). Een korte raadpleging van 

de literatuur leidde ertoe, dat drie kolonunen samengevoegd werden tot 

een: de "expectancy-theorie". 

1) zie p 5 
2) voor een verklaring van genoemde begrippen, zie 66 p 26, 28 en 29 
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Evenzo is de indeling in incentives, waarvoor in de bovenste regel 

ruimte opengelaten was, ingekrompen tot 

a. financiële incentives 

b. reimbursement schema's 

c. overige incentives. 

ad b. Een juiste Nederlandse vertaling van de term "reimbursement" is 

moeilijk te geven. Volgens solilllligen hebben reimbursements alleen 

maar betrekking op betalingen aan medici of aan ziekenhuizen via 

derden. Volgens anderen is dat niet noodzakelijk en is die term 

van toepassing op alle vergoedingen die medici of ziekenhuizen voor 

hun werk krijgen en kan de term het best vertaald worden als "ver

goeding". Wij zullen in het vervolg van dit rapport 'reimbursement' in 

laatstgenoemde betekenis opvatten. 

De rest van de bovenste regel van de matrix is voorlopig teruggebracht 

tot "overige motivatie-theorieën". 

ad 2. Het tweede selectiecriterium komt in de matrix tot uitdrukking in de 

inhoud van de eerste kolom. De onderverdeling was al van het begin 

af aan uitgebreider dan die van de motivatiefactoren. 

Idealiter zouden daarin aparte plaatsen ingeruimd moeten kunnen worden 

voor personen en organisaties als: 

medici, onderverdeeld in o.a. huisartsen, specialisten, artsen in 

dienstverband, paramedici en eventuele verdergaande onderverdelingen 

- verpleegkundigen, werkzaam in ziekenhuizen, overige ziekenhuisinrich

tingen of als wijkverpleegkundige; eventueel onderverdeeld naar op

leidingsgraad 

ziekenhuizen, onderverdeeld in academische, algemene en categorale. 

Eventueel verder onderverdeeld naar daarin werkzame personen, bijv. 

directie en management, overig personeel 

patiënten, onderverdeeld in potentiële en reële patiënten, zieken

fondsverzekerden, particuliere patiënten; eventueel verder onderver

deeld in typen patiëntenorganisaties 

- ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars 

- farmaceutische industrieën, artsenbezoekers, apothekers 

- belangenorganisaties, van bijv. medici in het algemeen, huisartsen, 

specialisten, artsen in dienstverband, verpleegkundigen 
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- producenten van medische apparatuur 

- kruisorganisaties 

- adviesorganen, zoals de Centrale Raad voor de Volksgezondheid, 

het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, het Centraal Overleg

orgaan Ziekenhuistarieven, de Nationale Ziekenhuisraad, de Zieken

fondsraad etc. 

~ overheidsorganen: rijk, provincie en gemeenten. 

Er waren twee overwegingen in het spel, die ons noopten ook in deze 

kolom vereenvoudigingen aan te brengen. Een daarvan was, dat de han

teerbaarheid van de tabel afneemt naarmate er meer onderverdelingen in 

worden aangebracht. Ten tweede is de voor dit onderzoek in aanmerking 

komende literatuur voornamelijk van Amerikaanse origine. De organisato

rische infrastructuur op het gebied van de gezondheidszorg verschilt op 

diverse punten nogal van de Nederlandse. 

ad 3, Het laatste selectiecriterium betrof de mogelijke beleidsrelevantie. 

Dit criterium zou men als derde dimensie van de matrix kunnen beschouwen. 

Om aan het probleem van weergave van een derde dimensie in de tekening te 

ontkomen, is voor ieder vande issues, die in deze categorie vallen een 

aparte tabel gemaakt. 

Ook in deze rubriek werd het aantal issues beperkt na eerste oriëntatie 

in de beschikbare literatuur. De onderwerpen, waarover aparte tabellen 

gepresenteerd worden, zijn: 

- kostenbeheersing 

- demand creation 

- preventie 

- algemeen 

De getallen in de schema's verwijzen naar bijbehorende publicaties. 

Auteurs en publicaties zijn te vinden met behulp van de twee litera

tuurlijsten in de bijlagen. 

Literatuurlijst I heeft een numerieke volgorde. Literatuurlijst II 

kent een alfabetische volgorde. Ze verschaft de gebruikelijke biblio

grafische gegevens. 

Lang niet alle publicaties, vermeld in de literatuurlijsten, konden in 

één of meer schema's worden ondergebracht. De schema's zouden aan ge-
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bruikswaarde ingeboet hebben, als geprobeerd was aan iedere publi

catie, die daar maar eventueel voor in aanmerking zou kunnen komen -

dus ongeacht de waarde daarvan voor ons onderzoek - in een of ander 

schema op te nemen. Daarentegen kunnen bepaalde artikelen of boeken 

in meer dan één hokje van een schema voorkomen I). Dat is, voorzover 

het schema I betreft, bijvoorbeeld het geval met: 

artikel 

Il 

Il 

4: "Effects of financial incentives on physicians' specialty 

and location decisions" van Fruen, Hadley en Korper (1980), 

in b 3, 4 en 6, in c 3 en 4 en in d 3 en 4 

172: "The Polities of Hospital Payment" van Feder en Spitz 

(1979), in d 3, e 4 en f 3 

148: "On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B" (I 97 5), 

in b 3 en 5, alsmede in g 5. 

Het was in meer dan genoemde gevallen onmogelijk om het betreffende 

artikel of boek één exacte plaats in het schema te geven. Gedeeltelijk 

is daar het schema zelf debet aan. Het onderscheid tussen "financiële 

incentives" en incentives op basis van "reimbursement schema's" bi j voor

beeld is niet zo wezenlijk als uit de schema's op het eerste gezicht 

lijkt. Integendeel, prikkels die uitgaan van honorerings- en financie

ringsstructuren 2) zijn financieel van aard. Omgekeerd echter zijn niet 

alle financiële incentives in kolom 4 te vangen. Belangrijker hierbij 

is echter het feit, dat veel publicaties betrekking hadden op meer dan 

één van de door ons onderscheiden groepen actoren. 

De nummers, die in de schema's onderstreept zijn, hebben betrekking op 

publicaties, die wij van extra veel belang achten voor de in het rapport 

te behandelen materie. Een van de factoren, die het belang van de publi

caties aangeven, is de vraag of de auteurs enkel en alleen pleiten voor 

het invoeren, versterken van incentives of dat ze ook aangeven. waaruit 

die incentives zouden kunnen bestaan of met welk doel ze ingevoerd zou

den moeten worden. 

1) omdat schema I beschouwd kan worden als een verzamelschema komt iedere 
publicatie uit schema 2, 3 of 4 ook daarin voor 

2) tezamen het leeuwendeel vormend van de reimbursement schema's 
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Een voorbeeld ter toelichting hierop. In het begin van zijn artikel 

"The Responsibility of the Individual" pleit John Knowles voor be

vordering van individuele zowel als sociale verantwoordelijkheid ter 

oplossing van de problemen verbonden aan een slechte gezondheid. Met 

leedwezen constateert de auteur, dat de medische professie daarin 

niet geïnteresseerd is, 

.••• "because the intellectual, emotional and financial rewards 

of the present system are toa great and because there is no 

incentive and very little demand to change" (169, p 58) 

Hij geeft verder geen indicatie hoe de gewenste incentives er uit 

zouden moeten zien. Of het moet zijn, dat hij daaraan een verdere 

uitwerking heeft gegeven, waar hij zegt: 

"Changing human behavior involves sustaining and repeating an 

intelligible message, reinforcing it through peer pressure and 

approach, and establishing clearly perceived rewards which mate

rialize in as short a time as possible. Advertising agencies know 

this, hut it is easier to sell deodorants, pantyhose, and automo

biles than it is health" (169, p 60). 

Ook verderop in zijn artikel geeft hij aan voorgestelde incentives 

en disincentives weinig nadere uitwerking l) 

1) hiermee willen wij overigens niet de indruk wekken, dat het artikel 
i n onze ogen weinig waarde heeft. Integendeel, zijn pleidooi voor 
bevordering van preventie verdient veel steun. Wij komen daar nog 
op terug in V4 ., p 75 
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II Algemeen literatuuroverzicht 

II.l. Invloed van honorerings- en financieringsstructuren 

Een eerste indruk van de hoeveelheid motivatieliteratuur over per

sonen en instellingen, betrokken bij de gezondheidszorg, geeft schema 1, 

pagina ll. Met inachtneming van de onderstreepte publicatienummers val

len de concentraties in de kolommen 3 en 4 sterk op. 

De aanwezigheid van financiële prikkels, die van het huidige systeem 

van gezondheidszorg uitgaan op het doen en laten van medici en zieken

huizen wordt nauwelijks meer in twijfel getrokken. Bij veel auteurs 

blijkt dat uit de tekst zelf, bij anderen al direct uit de titel van 

hun p11blicatie. 

William Cleverley zegt in diens "Cost Containment in the Health Care 

Industry" onomwonden: 

"Incentives under the existing system of financing clearly favor 

excessive utilization. Physicians are paid on a fee-for-service 

basis and their economie livelihoods are determined by the units 

of service they provide. There is no reason to ascribe higher stan

dards of moral conduct to physicians than to other professional 

groups" (31, 1977 p Il) 

De titel van Fruen, Hadley en Korper's artikel "Effects of financial 

incentives on physicians' specialty and location decisions" (4, 1980) 

laat niets aan duidelijkheid te wensen over, evenmin als "Financial 

Incentives to Perform Medical Procedures and Laboratory Tests: Illus

trative Models of Office Practice" van Schroeder en Showstack. In hun 

inleiding betogen laatstgenoemde auteurs bovendien het volgende: 

"The demonstrated financial incentives, which apply not only to 

internal medicine, but to all fields of medical care, are in con

flict with policies that would emphasize personal rather than tech

nical services" (156, 1978 p 289). 

De meeste auteurs zijn van mening dat de huidige honorerings- en finan

cieringsstructuren in de gezondheidszorg geen incentives hebben, die 

tot kostenbeheersing aanleiding geven. Dat wordt niet alleen toegeschre-
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ven aan het gedrag van medici en ziekenhuisdirecties, maar ook aan 

patiënten en potentiële patiënten. Bij hoge kostendekking door de 

verzekering ontbreken veelal aan deze zijde van de "markt voor ge

zondheidszorg" prikkels tot matiging in het gebruik van voorzieningen 

(zie bijv. Paul Worthington, 137 p 248; Rutten en van der Kamp, 6 p 2; 

Feder and Spitz, 172 p 439; van de Ven, 149) 

Vooral de honorering van medici op basis van verrichtingen (het "fee

for-service" systeem) kent volgens de meeste auteurs incentives die 

het gebruik van voorzieningen in de gezondheidszorg extra in de hand 

werken, ook van onnodige. Een van de velen, die daarop wijzen is 

Kenneth Warner. Hij is van mening, dat incentives op basis van fee- f or

service niet alleen medici maar ook de patiënten beïnvloeden: 

"In sofar as increased consumption translates into increased income, 

providers have a positive economie incentive to encourage consump

tion. Presumably the patient cannot distinguish needed consumption 

from that which is largely income-augmenting for the provider. To 

the extent that patients are well insured, they may not care" (90, 

1978pl23). 

Er zijn nog andere omstandigheden, dan het eerder geschetste economi

sche voordeel voor de medicus, die aanleiding kunnen geven tot extra 

verrichtingen en het stellen van extra diagnoses. Een daarvan is het 

feit, dat het een arts minder gauw kwalijk genomen zal worden, wan

neer hij over oorzaken van problemen en ongewenste symptomen meer uit

sluitsel geeft aan de patiënt dan misschien strikt noodzakelijk is. Bo

vendien wordt het de arts eerder vergeven, wanneer hij per vergissing 

een gezond mens ziek verklaart dan in het omgekeerde geval. Beide ver

gissingen zijn ongewenst, maar op het tweede type vergissing staan 

grotere sancties dan op het eerste type l) (166 p 240-241; 148 p 771-

772 en 156 p 280). Bij deze en andere factoren zullen wij uitgebre i der 

stilstaan in IV 5. 

1) deze en andere fouten van medici in hun handelen worden in de VS wel 
"malpractice" genoemd. Vrees voor juridische processen (malpractice 
suits) met de dreiging van zware financiële straffen kan aanleiding 
geven tot extra medische verrichtingen ('defensive medicine') (Stone, 
166 p 240- 241; Warner, 90, 197~ p 123) 
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II.2. Zijn er incentive systemen in de gezondheidszorg? 

Hanteren we het begrip "systeem" als een geheel van elementen, waar

tussen bepaalde bindingen ontstaan, dan moeten we ons afvragen of er in 

de gezondheidszorg eigenlijk wel sprake is van "incentive systemen". 

In de literatuur over de organisatie van de gezondheidszorg komt men, 

in tegenstelling tot de term "incentive" sec de term "incentive-systeem" 

maar weinig tegen 1). 

Afwezigheid van die term hoeft overigens niet te betekenen, dat er in 

de realiteit nergens sprake is van incentive systemen of iets dat dat 

benadert. 

Zo bezien mogen Groner's boek "Cost containment through employee incen

tives" (68, 1977) evenals zijn artikel "Employee incentives" (69, 1977) 

wel degeli_ik beschouwd worden als beschrijvingen van een incentive sys

teem. Hij doet uitvoerig verslag van merendeels geslaagde pogingen om 

op allerlei afdelingen en binnen diverse geledingen in het Baptist 

Hospital te Pensacola, Florida, via produktiviteitsstijging te komen 

tot reële kostenbeheersing. Meer over dit succesvolle incentive pro

gram met enkele cijfers over de periode 1963 t/m 1974 volgt in het 

hoofdstuk over kostenbeheersing. 

Een ander onderdeel van het gezondheidszorgsysteem, waarbinnen heel 

bewust gewerkt wordt met de incentive-gedachte is ook al weer in de 

Verenigde Staten te vinden. Het betreft de zogenaamde "Health Mainte

nance Organizations". 

Omdat in de volgende hoofdstukken herhaaldelijk naar deze organisaties 

(de HMO's) verwezen zal worden, is het goed hier iets langer stil te 

staan bij de algemene opzet van deze organisatievorm van gezondheidszorg. 

11 . 3. Health Maintenance Organizations 

De naam "Health Maintenance Organization" is voor het eerst te berde 

gebracht in een artikel van Paul M. Ellwood et al . (47, 1971) getiteld 

1) wel ziJn wij deze term tegengekomen in een artikel van Liberman, Fearn 
en DeRisi, getiteld "The Credit Incentive System : Motivating the parti
cipation of patients in a day hospital" (115, 1977) en bij Deborah 
Stone (166, 1979 p 248). 



- 14 -

"Health Maintenance Strategy". Belangrijkste motief achter deze idee 

was het streven een halt toe te roepen aan de geweldige kosten

explosie in de gezondheidszorg. Zij waren van mening, dat de toen

malige federale regering maar eens de knoop moest doorhakken en een 

duidelijke keuze moest maken ter oplossing van de veel besproken 

"crisis in de gezondheidszorg". De overheid moest óf doorgaan op de 

manier, waarop ze tot nog toe de gezondheidszorg in goede banen wilde 

leiden, nl. 

óf 

"Rely on continued or increased Federal intervention through 

regulation, investment and planning", 

"Prornote a health maintenance industry that is largely self

regulatory and makes its own investment decisions regarding 

resources such as fàcilities and manpower" (47, 1971 p 291). 

De toenmalige regering Nixon heeft in 1971 dit begrip formeel op het 

Amerikaanse politieke platform geïntroduceerd. 

Er zijn twee typen HMO's te onderscheiden: 

1. de prepaid group practices en 

2 . de foundations for medical care. 

ad. 1. Deze vorm komt het meest voor. De medici hebben een vast in

komen, dat afhankelijk is van het totaal aantal leden en de 

hoogte van de contributie, die de leden voor dat tijdvak bij 

vooruitbetaling opgelegd wordt. Voor deze voor iedereen ge

lijke contributie wordt door de organisatie één samenhangend 

pakket van gezondheidszorg aangeboden l), waaronder zowel 

eerstelijns- als tweedelijnsvoorzieningen en -verrichtingen. 

ad. 2. Veel minder in aantal komen de foundations for medical care 

(de FMC's) voor. Evenals de prepaid group practices (de PPGP's) 

hebben deze FMC's voor een bepaalde tijd (meestal een jaar) een 

vast budget, waarmee zij rond moeten zien te komen. Beide soor-, 
ten HMO's moeten voor die diensten, die zij zelf niet kunnen 

leveren, bijv. opname en verzorging in ziekenhuizen, in overleg 

treden met personen en instanties, die daar wel toe in staat 

zijn. Ook zij zijn financieel geheel daarvoor aansprakelijk. 

1) In bepaalde gevallen is dat pakket uit te breiden door bijbetalingen. 



-15 -

Het grote verschil echter met het eerder genoemde type zit hem 

in het feit, dat binnen de FMC's de deelnemende artsen en specia

listen hun eigen privé-praktijken houden, die op fee-for-service 

basis draaien. Hun inkomens zijn onderling dus niet gelijk. De 

hoogte daarvan wordt voornamelijk bepaald door het aantal ver

richtingen. 

De gedachte aan deze organisatievorm van gezondheidszorg - en in het 

bijzonder aan de prepaid group practices - waarin één organisatie zo

wel financieel als inhoudelijk verantwoordelijk gesteld werd voor een 

omvangrijk, samenhangend pakket van voorzieningen en verrichtingen sloeg 

sterk aan, ook in politieke kringen, in de V.S. Dit is vooral af te 

leiden uit het feit, dat veel zaken met betrekking tot HMO's al in 

1973, amper twee jaar na het artikel van Ellwood et al., bij wet vast

gelegd werden in de HMO Act. 

Hoofddoel van deze honoreringswijzen van medische beroepsbeoefenaren 

en van deze financieringsstructuur van de gezondheidszorg was het ver

schaffen van prikkels tot meer efficiënt gebruik van middelen: 

en 

"Such an incentive would be provided if we were to drop the 

artificial separation between payments to physicians and payments 

to hospitals and other providers. Instead consumers (or their 

insurers or government acting on their behalf) should be able to 

purchase all their medical care from a single organization". 

"Regardless of how the particular organization would be structured, 

it would be responsible for providing all of the medical services 

required by the patient" (Paul J. Feldstein 1979 p 280)
1

) 

Het lidmaatschap van een Health Maintenance Organization stond aan

vankelijk alleen open voor werknemers van grote ondernemingen en voor 

leden van vakbonden. Geleidelijkaan is daar verandering in gekomen en 

werd de roep om "open enrollment" luider. Het was te verwachten, dat 

er een discrepantie zou ontstaan, qua voorkeur voor lidmaatschap van 

HMO's, tussen de HMO's zelf enerzijds en potentiële nieuwe leden 

anderzijds. Een belangrijke factor daarbij was de gezondheidstoestand 

!) Niet te verwarren met Martin S. Feldstein (133, 1970) 
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van de patiënt als potentieel lid van de HMO. Onder andere Gaus, 

Cooper en Hirschman (62, 1976) hebben daar onderzoek naar verricht 

en constateerden het volgende: 

,:In California, the incentives for the sick to JOl.n HMO' s was 

even stronger. At the time of this study, more than two visits 

per month toa physician had to be certified by the State. This 

restriction did not apply to HMO's. In contrast to the incentives 

for sicker persons to join HMO's, the incentives for the HMO's 

are to discourage them from joining. Since HMO's are paid on a 

capitationbasis, they do better financially with healthier en

rollees" (62, 1976 p 7) 

Over het aantal leden, ingeschreven bij de HMO's, kunnen Wl.J kort Zl.Jn. 

Paul Feldstein spreekt van ca. 5 miljoen leden van 183 HMO's in 1974 

(18, 1979 p _296). Gaus et al. spreken over ca. 6,5 miljoen leden 

van in totaal 181 HMO's in begin 1975. Venkatesan et al. (187, 1980 

p 59) spreken van een 'spectaculaire' groei van het aantal leden ge

durende de laatste anderhalf jaar tot ruim 7 miljoen in voorjaar 1980. 

Veel doen deze absolute cijfers er eigenlijk niet toe. Vast staat, dat 

a. het aantal leden en HMO's snel toeneemt (178 p 59) 

b. ondanks de groeiende belangstelling voor HMO's haar ledenbestand in 

1979 toch nog pas 4 à 5% van de totale bevolking van de V.S. uit

maakte (128, 1979 p 533) 

Aanleiding tot de ruime aandacht, die Wl.J 1.n dit rapport aan de HMO's 

besteden is het feit, dat zowel ontwerpers als ondersteuners van de 

health maintenance--gedachte veel positieve incentives verwachtten 

van deze organisatievorm van gezondheidszorg. Er werden en worden 

positieve prikkels verwacht: 

a. ten aanzien van handhaving en bevordering gezondheidstoestand 

tegen 

b. lagere kosten dan voorheen; 

c. o.a. door drastische daling van het aantal patiënten alsmede van 

de ligduur in ziekenhuizen; 

d. ten aanzien van preventieve gezondheidszorg!), zeker na opname van 

1) Bruce Spitz, (163, 1979 p 508); Paul Feldstein (114. 197~ p 282); anderen 
zoals Gaus et al. (62 p Il) plaatsen hier vraagtekens bij. Zie ook 
paragraaf V 3, p 70-74 
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een levensverzekering en een verzekering tegen loonderving 

wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid in het bestaande ver

zekeringspakket van de HM0's. I) 

Aan de mogelijke positieve effecten van HM0's wordt door Helen Smits 

(16 1, 1975 p 4) nog toegevoegd, dat op deze manier de planning in de 

gezondheidszorg vaste voet kan krijgen vanwege het werken met een 

"fixed population and a predictable income". 

Zeker in het begin hadden de HM0's ook negatieve incentives. Kenneth 

Warner noemt deze duidelijk in zijn artikel "Health Maintenance 

Insurance: Toward an 0ptimal HM0" (90, 1978). 

Deze negatieve prikkels, uitgaande van "prepayment" konden zich voor

doen aan zowel vraag- als aanbodzijde. 

Vraagzijde: eenmaal de contributie betaald, verdwijnen voor de con

sument geheel of gedeeltelijk verdere betalingen uit eigen porte

monnaie. Nagenoeg iedere financiële drempel om medische hulp te vragen 

zal zodoende geslecht worden. Dat zou kunnen leiden tot opdrijving 

van de vraag naar medische hulp. 

Aanbodzijde: Prepayment met als gevolg daarvan een vast jaarlijks 

budget voor de bij de HMO aangesloten medici zou kunnen leiden tot 

een tekort aan zorg en aandacht voor de patiënten. In het bijzonder 

zou dat kunnen gelden voor patiënten, wier leven dankzij medisch in~ 

grijpen gered en verlengd kan worden, maar voor de rest van hun leven 

langdurige en intensieve medische zorg behoeven: 

"The financial incentive in prepayment encourages effectieve 

current treatment only to prevent significant later mediaal 

casts which the HM0 will have to absorb" (90 p 125) . 

II.4 . Marktverhoudingen in de gezondheidszorg. 

De groeiende belangstelling voor opzet en functioneren van Health 

Maintenance 0rganizations heeft in de VS alom de discussie aange

wakkerd omtrent wenselijkheid van het inbrengen c.q . uitbouwen van 

1) Kenneth Warner (90, 1978 p 125- 127) . Zie ook paragraaf V 4 , p 76-7 7 
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marktmechanismen in de gezondheidszorg. Uiteraard heeft versterking 

van marktmechanismen in de gezondheidszorg z'n voorstanders, tegen

standers en gedogers. Onder de tegenstanders van zo'n ontwikkeling, 

met name in de HMO's, is Bruce Spitz. In het résumé van zijn artikel 

"When a Solution Is Nota Solution: Medicaid and Health Maintenance 

Organizations" maakt hij ondubbelzinnig gewag van .... "unethical 

HMO marketing practices, inadequacy of services and excessive 

administrative costs" (163, 1979 p 497). 

Een groot voorstander van het element competitie in de gezondheidszorg 

is Walter McClure. Hij streeft naar plannen op het gebied van de 

gezondheidszorg, die competitie en concurrentie waarborgen. Hij vraagt 

uitdrukkelijk om "competitive incentives" en acht deze duidelijk aan

wezig in de HMO's. Niet zozeer, dat ze aan de interne organisatie 

daarvan toe te schrijven zijn, maar 

"It is simply that the HMO draws a n.ng around a specific set 

of physicians and hospitals, and then says to the consumer, if 

you are willing to go to these providers, then you pay premium X 

which is different from premium Y which you would pay for conven

tional insurance going to any provider. If the HMO offers attrac

tive services, greater benefits and lower premiums, then it will 

attract consumers; if it does not, it will lose consumers to 

other providers." (32, 1978 p 304/305) 

McClure's artikel brengt o.a. voorstellen ter tafel waaraan "Health 

Care Plans" zouden moeten voldoen, wil uitvoering daarvan leiden tot 

reële concurrentieverhoudingen in de gezondheidszorg. Dit acht hij een 

noodzakelijke voorwaarde om werkelijk te komen tot beheersing van 

kosten in de gezondheidszorg. 

Een andere zeer uitgesproken voorstander van concurrentie in de gezond

heidszorg is de Amerikaanse senator David Durenberger 1). Hij is de 

stuwende kracht achter indiening van amendementen op "the Internal 

Revenue Code of 1954" en de Social Security Act. Het een en ander zal 

moeten leiden tot een nieuwe wet, op het gebied van de gezondheids

zorg, waarin het element concurrentie onmisbaar is geworden: De Health 

1) zie Michael Lesparre (171, 1979) 
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Incentives Reform Act (HIRA). Een belangrijk onderdeel van de HIRA 

bestaat uit de verplichting voor bedrijven met meer dan 100 werk

nemers om iedere werknemer minstens drie 'health care plans ' voor 

te leggen, waaruit hij kan kiezen. Het bedrijf betaalt een voor 

i eder gelijke, belastingvrije bijdrage in de kosten , ongeacht het 

plan, waarvoor de individuele werknemer kiest. Naar Durenberger's 

opvatting zullen aanvankelijk verreweg de meeste personen bij hun 

keuze uit de pakketten gezondheidszorg zich voornamelijk laten 

leiden door kosten en kostenverschillen. Geleidelijk aan zal men 

vergelijkingen gaan maken ten aanzien van kwaliteit en toeganke

lij kheid 

" • • • • and as a result, the system would change through i ts own 

dynamics - not through "counterproductive" regulations imposed 

by government" (171, 1979 p 102) 

Het overzichtsartikel van Fruen, Hadley en Korper, getiteld "Effects 

of financial incentives on physicians' specialty and location deci

sions" (4 , 1980) biedt een goede gelegenheid om twee andere, nauw met 

elkaar samenhangende knelpunten in de gezondheidszorg vanuit een in

centive-benadering te belichten. Het betreft : 

a. het probleem van een ongelijkmatige spreiding van medici in geo-

grafisch opzicht 

b . het vraagstuk van een ongelijke verdeling van artsen over de 

diverse te onderscheiden specialismen. 

en 

Omdat beide problemen slechts zeer indirect samenhangen met hetgeen 

in de volgende hoofdstukken ter sprake komt, worden zij nog in dit 

hoofdstuk aan de orde gesteld . 

11.5 . Invloed van financiële prikkels op keuze qua specialisme en qua vesti

gingsplaats van artsen 

De studies, die in het overzichtsartikel besproken worden, hebben be

trekking op de VS en Canada. De financiële incentives, die onder de 

loupe genomen worden , vloeien voort uit: 
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a. de hoogte van de reimbursement niveaus per specialisme en per 

gebied 

b. het verwachte inkomen van artsen per specialisme en per gebied 

De conclusies, die de auteurs uit de gememoreerde onderzoeken trekken 

zijn meestentijds in zeer voorzichtige bewoordingen gesteld. Een voor

beeld hiervan betreft het volgende. Als er inderdaad duidelijke, signi

ficante verbanden in bovengenoemde zin zouden bestaan 

"then policymakers could begin to consider the possibility of alte

ring financial incentives for physicians in an attempt to remedy 

perceived physician maldistribution" (4 p 143) 

Ook waarschuwen de auteurs in het begin van hun artikel, dat op grond 

van het geringe aantal betrouwbare onderzoeksresultaten geen speci

fieke aanbevelingen verwacht mogen worden over veranderingen in het 

reimbursement systeem noch over andere financiële incentives. Na deze 

waarschuwing vooraf wordt echter wel gesteld, dat 

"from the point of view of public policy, it is only necessary that 

some medical students and physicians find financial factors suffi

ciently important that they could be induced to alter specialty or 

location decisions in response to changes in financial incentives. 

In fact, achieving redistribution objectives requires that only a 

small proportion of physicians actually change their choices" (4 

p 144). 

Over de invloed van de financiële incentives op de keuze van speciali

satie zijn Fruen et al. betrekkelijk kort. In hun beschouwing over de 

invloed van de reimbursements ontbreken empirische gegevens. Het blijft 

bij een theoretische verhandeling over de manieren, waarop reimbursement

niveaus. 

a. aankomende artsen door de aanwezigheid van een bepaald pakket specia

lismen veelal in hun keuze beïnvloeden 

b. gevestigde artsen en specialisten van specialisme kunnen doen veran

deren. 

ad a. De opleiding van gevorderde medische studenten wordt voornamelijk be

kostigd uit betalingen voor aan patiënten verleende zorg. Omdat het re

imbursement systeem invloed uitoefent op aantal en soort verrichtingen, 
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oefent het ook invloed uit op aantal en soort specialismen, waarmee 

de medische studenten in hun latere studiejaren in aanraking komen. 

ad b . In een fee-for-service systeem is het inkomen van de medicus recht

streeks afhankelijk van het aantal en het soort verrichtingen. Wijzi

ging van het tarief van één of meer soorten van verrichtingen (i . e. 

wijziging in reimbursements) zal eerder verschuivingen in de te ver

lenen medische hulp met zich meebrengen dan een verschuiving in spe

cialisatie. Iets anders is het, wanneer reimbursernentveranderingen 

merkbare invloed op de hoogte van de medische inkomens gaan uitoefenen. 

Dan worden wél verschuivingen in specialisatie verwacht, z9wel bii 

gevestigde als bij aankomende artsen en specialisten. 

In hun beschouwing over de invloed van het verwachte inkomen in de na

bije toekomst op de specialisatiekeuze halen Fruen et al. twee studies 

aan , een van Sloan uit 1970 l) en een van Hadley uit 1978 Z) 

Sloan heeft aan de hand van zijn onderzoek onder medische studenten in 

hun stagetijd een zwakke, positieve correlatie geconstateerd tussen de 

aantallen studenten, die voor een bepaalde specialisatie gekozen hadden 

en de daarmee samenhangende, in de nab i je toekomst te verwachten inkomens . 

" In particular, it was estirnated that a 10 percent increase in 

average incorne in a specialty would increase the nurnber of resi

dents in that specialty by about 0.4 percent" (4 p 146). 

Hadley is nagegaan hoe groot de kans was, dat artsen, afgestudeerd in 

1960, daarna één van de negen in het onderzoek betrokken specialisaties 

zouden kiezen. Als belangrijkste invloedsfactoren nam Hadley in diens 

onderzoek mee: het inkomen per specialisme in 1965, de studieschuld, het 

aandeel in de studiekosten waarin voorzien werd door studiebeurzen, en 

tenslotte de studieduur. Alleen voor interne geneeskunde en voor huis

artsgeneeskunde correleerden de getalsverhoudingen met de verhoudingen 

tussen de respectievel i jke i nkomens. Voor de overige specialisaties 

v ielen geen correlaties te bespeuren . 

1) Sloan , F . A. ( 1970) "Lifetime earnings and physicians' choice of spe
c i alty" , Indust r ial and Labor Relations Review, Vol 24 , p 47-56 

2) Hadley , J . (19 78) "A disaggregated model of medical spec.ialty choice" , 
i n R. Scheff l er , ed . , Research in Health Economics, Greenwich, CT : 
JAI Pr ess 
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Mede omdat Fruen et al. de gehanteerde gegevens niet altijd even 

bruikbaar achten, zijn zij van mening, dat "manipulating physicians' 

incomes to change specialty distribution would be expensive and 

acquire a long period to effect aggregate specialty distribution. 

Much more study is needed in this area" (4 p 147). 

Voor de bestudering van de invloed van financiële prikkels op de 

keuze van vestigingsplaats van artsen (huisartsen en specialisten) 

stonden Fruen et al. meer studies ter beschikking dan ten aanzien 

van de keuze van specialisatie. Wij beperken ons echter, naast de 

algemene conclusies, à ie Fruen, Hadley en Karper uit die studies ge

trokken hebben, tot een onderzoek van Berry et al. uit 1978 l). 

Het werd gehouden onder artsen in de Canadese provincie Quebec 

na de invoering in 1970 van een nationale verzekering tegen ziekte

kosten. Wij lichten de studie van Berry et al. er speciaal uit, omdat 

aan dat onderzoek volgens Fruen et al. geen methodologische tekort

komingen kleven. 

Voordat we overgaan tot de Berry-studie eerst enkele algemene gegevens 

uit d~ overige vier studies, die Fruen et al. in dit verband bespraken: 

1. In de VS is duidelijk sprake van regionale verschillen in reimburse

ment-niveaus en mede daardoor van regionale verschillen in de gemid

delde inkomens van artsen. Voor een niet onaanzienlijk deel wordt 

dat veroorzaakt door de wijze waarop tarieven voor verrichtingen in 

Medicare-verband 2) samengesteld zijn. In dat verband spreekt men 

van tarifering volgens het zgn. customary-prevailing-reasonable(CRP) 
3 ) . h" h f . . b d system • Invoering iervan eet een continuering van estaan ere-

gionale verschillen in reimbursements met zich meegebracht. In de 

dichtstbevolkte gebieden ligt het gemiddelde netto jaarinkomen voor 

de meeste specialisten hoger dan in dun bevolkte gebieden. 

1) Berry, C., Brewster, J.A., Held, P.J., Kehrer, B.H., Manheim, L.M. and 
Reinhardt, U. (1978) "A Study of the Responses of Physicians to the 
Introduction of Universal Medical Care Insurance: The First Five Years 
in Quebec". Final Report Prepared for National Center for Health Ser
vices Research. Princeton, NJ: Mathematics Policy Research 

2) onder Medicare wordt verstaan de bij wet geregelde medische zorgverle
ning, waarop bejaarden in de VS recht hebben 

3) elders in de literatuur wordt gesproken over het usual-customary
reasonable (UCR) systeem. Meer hierover op p 42-44 
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2. Uit drie door Fruen et al. aangehaalde studies is komen vast te 

staan, dat er een positieve, significante correlatie bestaat 

tussen regionale verschillen 1.n "gemiddelde vergoeding" per ver

richting enerzijds en regionale verschillen in het aantal artsen 

per 1000 inwoners anderzijds. 

Berry et al. konden bij hun onderzoek 1.n de Canadese provincie Quebec 

gebruik maken van voldoende up-to-date gegevens. Deze waren hun ter 

beschikking gesteld door het uitvoeringsorgaan van de in 1970 inge

voerde national health insurance, de Regie de l'Assurance-Maladie 

de Quebec. Om goed de effecten van de invoering van die nationale 

verzekering te kunnen meten op de spreiding van de artsen werd Quebec 

ingedeeld in 65 zogenaamde "medical service market areas", die zoveel 

mogelijk samenvielen met de toendertijd onderkende regionale concen

traties van medici en medische instellingen. Het onderzoek strekte 

zich uit over de periode 1971-1975. 

Allereerst werd een grote jaarlijkse toename geconstateerd van de 

artsendichtheid (in dit geval de verhouding tussen het aantal prakti

serende artsen en het aantal inwoners) in heel de staat Quebec, nl. 

van 7% I). De spreiding van huisartsen over de medical service market 

areas was aanvankelijk conform aan die van de daarin woonachtige be

volking. 

Berry et al. zijn nagegaan hoe groot de invloed van het bruto jaarinkomen 

van de artsen per market area was op de migratie in het daarop volgende 

jaar. Voor wat betreft huisartsen, vooral de jongste onder hen, bleek er 

sprake te zijn van een positief effect van het gemiddelde bruto jaarin

komen in een bepaald market area op de innnigratie in dat gebied 1.n het 

daaropvolgende jaar. Tegen de verwachting in, werd een toename van het 

gemiddelde bruto jaarinkomen van de specialisten gevolgd door een afname 

in dat gebied van het aantal specialisten. Schrijvers verbinden daar de 

volgende conclusie aan: 

l) dat betekent een bijna zeven maal zo grote toename als in de VS. 
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"This suggests the greater importance to specialists' location 

decisions of non-financial factors such as acces to hospital 

facilities and collegial contacts, larger patient populations 

and amenities of an area" (4 p 154) 

Gehanteerde methoden van onderzoek zowel als de resultaten van aan

gehaalde studies overziende komen Fruen et al. tot de volgende con

clusies: 

tussen diverse verklarende variabelen in deze studies bestonden 

nogal wat onderlinge verbanden 

statistische technieken, gebezigd in de meeste genoemde onder

zoeken waren niet verfijnd genoeg om betrouwbare conclusies te 

kunnen trekken over oorzaak en gevolg van veel in beschouwing 

genomen variabelen 

invoering van financiële incentives ter ,beïnvloeding van de keuze 

van medische specialismen is een zeer kostbare aangelegenheid. 

Bovendien moet bij de effectiviteit daarvan een groot vraagteken 

geplaatst worden 

- ten aanzien van een spreidingsbeleid voor huisartsen en specialis

ten kunnen financiële incentives als een effectiever instrument 

aangemerkt worden 

schattingen ten aanzien van de daaraan verbonden kosten lopen echter 

sterk uiteen. 
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Motivatieliteratuur met betrekking tot kostenbeheersing in de 

gezondheidszorg 

III. 1. Inleiding 

De problematiek met betrekking tot de aard en vooral de omvang 

van de vraag naar voorzieningen in de gezondheidszorg is niet 

los te zien van het vraagstuk van de kostenbeheersing. Naast de 

aandacht voor de rol, die de autonome vraag naar gezondheidszorg

voorzieningen speelt in de problematiek van de kostenbeheersing is 

de belangstelling groeiende voor de wijze waarop en de mate waarin 

het aanbod van medische diensten en voorzieningen de vraag beïn

vloedt. In dit verband wordt wel gesproken van "induced demand" 

en van "demand-creation". Vandaar, dat in het rapport een apart 

hoofdstuk gewijd zal worden aan de motivatieliteratuur met betrek

king tot demand creation naast dat over de kostenbeheersing in de 

gezondheidszorg. 

Nadere bestudering van schema's 2 en 3 laat bedoelde samenhang trou

wens nog op een andere manier zien: diverse artikelen komen in beide 

schema's voor. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hadley, Holahan and Scan

lon's "Can Fee-for-Service Reimbursement Coexist With Demand Creation?" 

(71, 1979) en "Attempts to Control Health Care Costs: The United States 

Experiment" van Newman et al. (128, 1979). 

Begonnen wordt met literatuur over het begrip "incentive reimbursement". 

111.2. Incentive reimbursement projecten 

Ons eerste aanknopingspunt daarvoor is een artikel uit het tijdschrift 

Inquiry van eind 1975, van de hand van Carol McCarthy, getiteld "Incen

tive Reimbursement as an Impetus to Cost Containment" (29, 1975). 

Amendementen uit 1967, ingediend in het Amerikaanse Congres op de 

Social Security Act uit 1935, maakten het mogelijk voor overheden en 

verzekeraars om incentive experimenten op te stellen, die beoogden 

ziekenhuizen en daaraan verbonden artsen aan te zetten tot efficiëntere 

aanwending van middelen, bij gelijkblijvende en zo mogelijk verhoogde 

kwaliteit van de zorg. Van financiering van ziekenhuizen op basis van 
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gemaakte kosten (retrospective reimbursements) gaan, aldus Ralph 

Berr-y, geen prikkels uit tot beheersing van uitgaven. Integendeel, 

"the incentive is rather to engage in cost-increasing activi

t ies, such as increasing the inputs per unit of output" (14 , 

1976 p 290). 

Maar omdat vergoedingen, die ónder de werkelijk gemaakte kosten lig

gen, voor ziekenhuis en patiënten andere, fatale gevolgen met zich 

mee zouden kunnen brengen, moest naar andere oplossingen gezocht 

worden om paal en perk te stellen aan de steeds verder toenemende 

kosten verbonden aan inrichting en exploitatie van ziekenhuizen. 

McCarthy is van mening, dat incentives daarbij niet gemist kunnen 

worden : 

"At the heart of the issue is the notion of incentives - factors 

that motivate, stimulate or incite to action" (29 p 321). 

In 1968, amper één jaar na aanvaarding van de gewijzigde Social Secu

r ity Act waren bij de federale overheid al 500 voorstellen ingediend 

voor incentive reimbursement projecten, op één of mee r van de volgen

de zorggebieden die voor dergelijke experimenten in aanmerking konden 

komen: de Medicare I) Medicaid 2) en de perinatale zorg voor moeder 

en kind. De inhoud van de incentives bestond uit de volgende elemen-

ten : 

a . een gedeelte van de bereikte besparingen zou ten goede komen aan 

de desbetreffende hulpverlenende instantie 

b. de extra kosten, voorzover rechtstreeks samenhangend met de expe

rimentele situatie, zouden gedragen worden door de overheid. 

Voordat Carol McCarthy overgaat tot behandeling van enkele concrete 

projecten, geeft zij een korte theoretische beschouwing over de moge

lijke toepassingsmethoden van incentives met daaraan verbonden voor

en/of nadelen . Zij maakt onderschei d tussen : 

1) zie voetnoot 2, p 22 
2) medische hulpverlening, bij wet geregeld, aan de laagste inkomens

groepen in de VS. De regel i ng is, evenal s de Medicare, ingegaan op 
l januari 1966 . De rol van de federale overheid bij het bepalen van 
de inhoud van het Medica i d-pakket en van wie daarvoor in aanmerking 
komen is geringer dan bij Medicare- hulp. Ze wordt grotendeels aan de 
overheid van ieder van de staten overgelaten. Voor meer informatie 
hierover zie o.a. Hall, Flueck and McKenna (72, 1977) en Paul J. 
Feldstein (114 p 436) 
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a. positieve en negatieve incentives 

b. incentives op basis van outcomes en op basis van procedures 

c. "future-oriented" en "past-oriented" incentives. 

ad a. Behalve, dat de invloed van negatieve incentives (straf, boete 

e.d.) volgens de auteur meestal sterker is dan van positieve, 

kunnen ze ook aanleiding geven tot meer en onbedoelde neveneffecten. 

Als een ziekenhuis geen extra beloning in het vooruitzicht gesteld 

wordt voor het geval het onder de begrote kosten blijft, maar enkel 

en alleen een of andere vorm van straf opgelegd krijgt, wanneer het 

de begroting overschrijdt, kan de derde partij (overheid en/of ziek

tekostenverzekeraar) door zo te handelen wel eens een daling van de 

kwaliteit in de hand werken naast of in plaats van een daling van 

uitgaven. 

ad b . Toediening van incentives enkel en alleen op basis van als gunstig 

onderkende handelingspatronen kan twee gevaren met zich meebrengen, 

te weten: 

1. het zoeken naar vernieuwingen wordt hierdoor niet aangemoedigd. 

Men neemt het zekere voor het onzekere en wordt ervan weerhouden 

nieuwe wegen te bewandelen. 

2, Het opnemen van enkele goede procedures kan ten onrechte opgevat 

worden als een teken dat het systeem goed functioneert, terwijl 

de werkelijkheid in flagrante schending daarmee kan zijn. 

ad c. Future-oriented incentives zijn gebaseerd op afweging van werkelijk 

gemaakte kosten en begrote kosten. Bij past-oriented incentives l) 

zijn niet de begrote kosten de vergelijkingsbasis, maar de kosten, 

gemaakt in andere, vergelijkbare instellingen. 

In de aanpak van concrete reimbursement experimenten, die McCarthy 

beschrijft, onderkent zij drie benaderingen: 

- de bedrijfskundige benadering 

- het werken met budgets 

- de "prepaid group practice" benadering. 

1) onzes inziens een contradictio in terminis: men kan innners pas 
spreken van een incentive, wanneer het gaat om een verwachte 
beloning (of straf). 
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Kenmerken van ieder van de genoemde wiJzen van aanpak, alsmede 

voor- en nadelen daaraan verbonden, worden uitvoerig beschreven. 

In het experiment in de staat Connecticut, waaraan 18 ziekenhuizen 

meewerkten werden de budgetten, opgesteld voor diverse afdelingen 

van de ziekenhuizen, onderworpen aan peer review, d.w.z. beoordeling 

van de kant van deskundige beroepsgenoten 
1

~ Bleek aan het eind van 

het jaar, dat een ziekenhuis meer uitgegeven had dan de na peer re

view vastgestelde begroting toeliet, dan werd het vergoed op basis 

van de gemaakte kosten. In deze financieringswijze ligt geen incen

tivewerking opgesloten. Op ongewenst gedrag, in casu overschrijding 

van de begroting, volgt geen sanctie. 

Bleken de werkelijke kosten beneden de begroting te liggen, dan kreeg 

het desbetreffende ziekenhuis een bedrag, gelijk aan het begrote be

drag. Het verschil tussen begrote en reële uitgaven kwam dus ten 

goede van het ziekenhuis. Bovendien kreeg zo'n ziekenhuis voor ieder 

van de afdelingen, waarop de reële kosten minstens 10 procent lager 

kwamen te liggen dan de gemiddelde kosten van gelijksoort i ge afdelin

gen van de over i ge ziekenhuizen , die bij het peer review betrokken 

waren, een extra bedrag ter hoogte van 2 procent van de reële kosten 

van betreffende afdeling. Hierin l i gt wél een incentive werking opge

sloten. Op gewenst gedrag, d.w . z . kostenbeheersing, staat een premie. 

Het eerste jaar waren de resultaten enigszins positief te noemen Z). 

Enkele jaren later ebden de positieve resultaten weg. Peer review bleek 

steeds minder goed te werken, naarmate ziekenhuizen, geconfronteerd met 

nieuwe problemen, zich steeds meer gedwongen voelden tot het nemen van 

arbitraire beslissingen. Het zoeken naar besparingen, en daarmee het 

streven naar beloningen, bleek omgekeerd evenredig te zijn aan de 

grootte van de ziekenhuizen. In het tweede jaar van het experiment trok 

een van de grootste deelnemende zi ekenhuizen zich al terug uit het project. 

1) in dit speciale geval betrof het peer review door personen uit andere 
ziekenhui zen 

2) de ext r a uitkeringen van de Bl ue Cross verzekeringsmaatschapp i j aan 
de gezamenlijke ziekenhuizen beliepen een bedrag van 436.000 dol l ar. 
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McCarthy verwijst ook naar een artikel van Elnicki (48, 1975) 

over dit experimentele incentive reimbursement project in Connec

ticut. Drie mogelijke oorzaken worden daarin aangevoerd ter ver

klaring van de magere resultaten van dit project: 

1. de totale afwezigheid van ook maar enige straf voor het over

schrijden van de begroting 

2. de geldelijke beloningen waren te laag om de instellingen aan te 

zetten tot een reële kostenbeheersing 

3. peer review, dat zich alleen maar richt op het beoordelen van 

budgetten van afdelingen en niet op de algemene beleidslijnen 

•.•. "cannot provide the 'structure' needed for cost containment" 

(29 p 325). 

ad 1. Elnicki zelf noemt dat in zijn artikel een "winner-no-loser" game. 

Hij constateerde ook, dat op iedere bijeenkomst, waar over de ver

dere ontwikkeling van het proefproject gesproken werd, aan de "no

winner-no-loser" overeenkomsten met verzekeraars de voorkeur gege

ven werd boven een "winner-loser" experiment, waarbij naast belo

ningen ook boetes uitgedeeld konden worden (zie 48 p 47). 

In de conclusies, die McCarthy trekt uit het verloop van de meeste 

incentive reimbursement experimenten, sluit zij zich aan bij de wens 

van Elnicki dienaangaande, maar gaat daarbij tevens veel verder: 

"Second, all incentives must be two-edged. Once realistic cost 

projections are set, rewards should follow achievement and punish

ment failure. Admittedly, the threat of financial sanctions proves 

a deterrent to participation in experiments. However, rather than 

e1:1ploy the rewards-only approach, participation should be made 

mandatory. When all major third parties are supporting an incen

tive program, delivering such a mandate is at least a possibility" 

(29 p 328). 

Een andere vorm van incentive reimbursement is de zgn. "prospective 

rate reimbursement" methode. Ralph Berry jr. heeft een artikel I) 

1) getiteld "Prospective Rate Reimbursement and Cost Containment: 
Formula Reimbursement in New York" (14, 1976) 
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gewijd aan de toepassing daarvan in de staat New York. Dat werd 

mede I) mogelijk gemaakt door een in 1969 tot stand gekomen wet 2) 

Op basis van die wet konden aan ziekenhuizen in deze staat vaste 

tarieven opgelegd worden, van te voren vastgesteld aan de hand van 

nauwkeurige formules. Aan eenmaal voor een bepaalde tijd vastge

stelde tarieven viel niet meer te tornen: 

"In essence, the rates in New York were intended to be set 

prospectively and to be fixed and final" (14 p 293). 

Het project ging van start in januari 1970. Bij de bepaling van het 

netto-effect van dit prospective reimbursement project op de koscen

beheering in New York kampte de auteur met een extra moeilijkheid. 

In de periode augustus 1971 tot eind april 1974 namelijk was in de 

VS het zgn. Economie Stabilization Program (ESP) van kracht, een 

nationaal programma ter beteugeling van de inflatie. Lonen en prijzen 

werden in die periode streng aan banden gelegd 3). 

Kon de duidelijke afname van de groei van de kosten in de ziekenhuizen 

in de periode januari 1970 tot en met april 1974 toegeschreven worden 

aan de in New York gehanteerde reimbursement methode, of was het na

tionale ESP daar verantwoordelijk voor? Om hier meer duidelijkheid in 

te verschaffen ging Berry na hoe de cijfers kwamen te liggen voor drie 

andere ge.ografische eenheden, te weten New England 4), Ohio en heel de 

Verenigde Staten. 

Mede op basis van de diverse overzichtelijke tabellen, die de auteur 

daarover in zijn artikel heeft opgenomen, meent hij tot de volgende 

conclusies te kunnen komen: 

1. De prospective rate reimbursement methode heeft in New York 

wel degelijk een positief effect gesorteerd op het vlak van 

de kostenbeheersing in ziekenhuizen. 

1) eerdergenoemde amendementen uit 1967 op de Social Security Act hadden 
al het groene licht gegeven v-or experimenten met incentive reimburse
ments in heel de VS 

2) de "New York's Cost Control Law" (14 p 288) 
3) meer over het ESP komt in het volgende hoofdstuk aan bod (p 58 en 59) 
4) New England omvat de staten gelegen in het uiterste noordoosten 

vàn dè·-vs, d.w.z. ten noordoosten van de staat New York. 
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"But to say that there has been an impact is not to say 

that 1.s has "worked" in some normative sense" (14 p 299) 

Er was namelijk ook sprake van een toename van de gemiddelde 

ligduur en van de bezettingsgraad. Berry acht het zeer waarschijn

lijk, dat het een en ander het gevolg is van een reactie van de 

kant van ziekenhuizen op de teruggang 1.n inkomsten, samenhangend 
1 ) 

met strenge controle op gehanteerde tarieven 

2. Ook al was de jaarlijkse toename van de kosten minder groot dan 

voorheen, de inkomstenstijging was nog geringer. Invoering van het 

prospective rate reimbursement systeem heeft in New York dus in feite 

eerder geleid tot een "inkomstenbeheersing" dan tot een "uitgaven

beheersing" 2). 

Toch hoefden de ziekenhuizen zich niet al te druk te maken om deze 

tekorten op korte termijn. Dat komt, omdat de bij het project gehan

teerde formule voorschreef, dat de kosten die 1.n een bepaald jaar ge

maakt waren, de basis vormden voor een reimbursement niveau twee 

jaar later: 

"Indeed, it is in the nature of the rate formula system that 

if hospitals can survive deficits in the short run, cost in~ 

creases will tend to be institutionalized by the formula" 

(14 p 300). 

3. Van een systeem van vergoedingen aan ziekenhuizen op basis van 

gemaakte kosten (retrospective reimbursement) werd al geruime tijd 

geen positieve invloed meer verwacht op het kostenpeil, maar 

Il the implication in the previous conclusion would seem to be 

that even prospective reimbursement based on cost is unlikely to 

be a final answer. Once costs are incurred, they tend to be in

cluded in the base for reimbursement" (14 p 300). 

1) vóór 1970 waren de gemiddelde netto-inkomsten voor de ziekenhui-
zen in de staat New York evenals voor de andere gebieden, vermeld 
in de tabellen, positief. Alleen voor New York sloeg dat positieve 
verschil tussen totale inkomsten en uitgaven na 1970 om in een tekort. 

2) Newman, Elliott, Gibbs en Gift komen in hun artikel "Attempts to 
control health care costs: The United States experience" tot nage
noeg dezelfde conclusies (128, 1979 p 537). 
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Tot zover dit rijkelijk met overzichtelijke en nuttige tabellen 

geïllustreerde artikel van Ralph Berry jr., waarin ook beschou

wingen voorkomen over de aard van de kostenstijgingen in de gezond

heidszorg ("cost-push inflation" versus "demand-pull inflation") 

en de rol van het netto-inkomsten niveau in de toename van de in

puts in ziekenhuizen, 

Voor verdere informatie over incentive reimbursement projecten kan 

nog verwezen worden naar artikelen als die van Bauerschmidt et al. 

(7, 1975), Jones et al. (52, 1974) en Raphaelson and Hall jr. (135, 

1978). 

Ter afsluiting van dit onderdeel van het kostenbeheersingsvraagstuk 

in ziekenhuizen (vakje 4e uit schema 2) willen wij nog even stilstaan 

bij een recent artikel van Feder en Spitz in de Journal of Health Pro

litics, Policy and Law, van najaar 1979, getiteld "The Polities of 

Hospital Payment" (172, 1979). 

Eén van hun kritische beschouwingen in dat artikel is gewijd aan in

centive reimbursement experimenten. Zij signaleren daarbij een vijf

t al tekortkomingen, te weten: 

l . Voorstanders van incentive reimbursements hebben er geen oog voor, 

dat er nauwelijks eenstenunigheid bestaat over de juiste inhoud van 

de begrippen "output" en "kwaliteit" in de gezondheidszorg. Daar

door heeft het naar de mening van de schrijvers ook geen zin om in 

die projecten te werken met het begrip "efficiency", Zolang de 

eerste twee bêgrippen niet goed zijn ingevuld, zou een absolute 

vermindering van de totale kosten drie van elkaar verschillende 

zaken kunnen betekenen: 

a. een verhoging van de efficiency "(production of the same quality 

of output at less cost)" 

b . een vermindering van de output, of 

c. een achteruitgang in kwaliteit. 

2. Werken met incentive schema's in ziekenhuizen vooronderstelt een 

hechte, hiërarchische organisatiestructuur waarin bestuurders de 

produktie beheersen en bepalen, en geacht worden geïnteresseerd 
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te zijn in het minimaliseren van de kosten. Die bestuurders 

kunnen in werkelijkheid echter maar een heel klein gedeelte van 

het werk in het ziekenhuis bepalen: de meeste kernbeslissingen, 

die veel kosten met zich zullen brengen, worden in feite door 

medici genomen. 

3. Ook bij de veronderstelling, dat de ziekenhuisleiding zich het 

een en ander gelegen laat liggen aan "budgetary incentives" dient 

een vraagteken geplaatst te worden. 

"Administrators derive prestige and professional advancement 

form the size and reputation of their institutions and their 

medical staff" (172 p 444). 

4. Over het algemeen genomen kan er een keuze gedaan worden uit ener

zijds een volledige vergoeding op basis van gemaakte kosten en 

anderzijds - onder een incentive program - een aandeel in de be

sparingen, die men bereikt door onder de begrote kosten te blijven. 

"Since all revenues in nonprofit institutions go to hospital 

expenses, hospital administrators have little reason to prefer 

saving money in order to spend it over simply spending money 

and receiving full cost reimbursement" (172 p 444) , 

5. De verwachtingen omtrent de effectiviteit van geldelijke belonin

gen, in één enkel jaar behaald zijn te hoog gespannen, als men geen 

acht slaat op het feit, dat onderhandelingen over financiering van 

de ziekenhuizen van doorlopende aard zijn. Als men het ene jaar door 

inspanningen ten behoeve van een kostenbeheersing aanmerkelijk onder 

het toegestane bedrag gebleven is, verzwakt dat de onderhandelings

positie, wanneer men later voor hogere bedragen in aanmerking wil 

komen. 

Feder en Spitz komen tot de slotsom, dat de incentive reimbursement 

methode een geringe en onduidelijke werkingssfeer heeft en dat er 

weinig of geen prikkels vanuit gaan om de daarbij gestelde doelen 

te bereiken. 
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1) 
III.3. 'n Voorbeeld van de invoering-van-onderaf van een incentive systeem 

ter beheersing van ziekenhuiskosten 

Een geheel andere aanpak van het kostenvraagstuk in ziekenhuizen 

staat beschreven in het boek van Pat Groner "Cost Containment Through 

Employee Incentives Program" (68, 1977) 
2
). Anders dan de vorige in 

het rapport beschreven projecten, waarbij in de sfeer van de zieken

huizen een of meerdere ideeën omtrent incentives toegepast werden op 

instigatie van overheid en andere derden, kan dit project geheel en al 

op rekening worden geschreven van één individueel ziekenhuis, nl. het 

Baptist Hospital in Pensacola, Florida. Ook al kunnen aan deze publi~ 

catie weinig directe of indirecte adviezen ontleend worden over stu

ringsinstrumenten voor de overheid, toch lijkt het ons nuttig om aan 

deze publicatie extra aandacht te schenken. Wij hebben hier immers te 

maken met wat men een incentive-systeem zou kunnen noemen. 

De auteur heeft zelf een belangrijke rol gespeeld in dit program. Het 

plan om stelselmatig incentives in te gaan voeren ter verhoging van de 

arbeidsproduktiviteit op zoveel mogelijk afdelingen van het Baptist 

Hospital, dateert van 1963. De eerste afdeling, die voor toepassing 

daarvan in aanmerking kwam, was de wasserij, omdat kostenbesparingen 

daar zonder al te veel moeite bereikt konden worden. In de daaropvol

gende jaren kwamen andere afdelingen aan bod, zoals het laboratorium, 

de röntgenafdeling, de dieetkeuken, de afdelingen waarop gebruik ge

maakt werd van electrodiagnostiek, de apotheek, de verpleegafdeling 

en zelfs de afdeling chirurgie 3). 

Incentives werden van het begin af aan beschouwd als een middel bij 

uitstek om per afdeling allerlei taken binnen de standaard termijn 

en tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen klaren. De meeste incen

tives lagen in het financiële vlak en kwamen al het personeel van de 

betrokken afdeling ten goede, maar uiteindelijk - via lagere tarieven 

1) in tegenstelling tot 'van overheidswege' 
2) een verkorte weergave van het boek , onder de titel "Employee Incen

tives'' is te vinden in het tijdschrift Topics in Health Care Finan
cing, Vol. 3, no. 3, spring 1977 (i.e . 69, 1977 uit de literatuur
lijsten) 

3) het boek vermeldt verder weinig over incentives op afdelingen, waar
op het gezicht bepaald werd door de medische professie zelve. 
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en meer arbeidsvoldoening - ook de patiënten l) Steeds werd de 

medewerkers voor ogen gehouden, dat efficiencyverhoging hand in 

hand moest gaan met handhaving c.q. verhoging van de kwaliteit. 

Vandaar de ontwikkeling van een Quality Assurance Program als een 

van de drie poten (naast een Manpower - en een Supply-Utilization 

Program), waarop het gehele project uiteindelijk kwam te rusten. 

Dat het "employee incentive program" als een succesvolle operatie 

beschouwd mag worden, hoeft de lezer niet alleen maar aan te nemen 

op gezag van de zo nauw bij opzet en uitvoering van het project be

trokken auteur zelf. Hij kan dat ook spoedig concluderen na raadple

ging van de tabellen, grafieken en staafdiagrarrnnen, waarvan de bij

lagen bij het boek rijkelijk voorzien zijn. De meeste statistieken 

zijn voorzien van vergelijkende cijfers voor de staat Florida en 

voor de VS in haar geheel. Enkele voorbeelden: 

- De kosten per patiënt per dag zijn in heel de periode, waarop de 

cijfers betrekking hebben, d.w.z. 1963-1974, steeds lager geweest 

dan in vergelijkbare ziekenhuizen in Florida zowel als in de VS. 

In 1963 bedroeg het absolute verschil met de VS ruim 8 dollar. In 

1974 was dat opgelopen tot ruim 44 dollar. 

- De kostenverschillen per opname tussen het Baptist Hospitalen de 

ziekenhuizen in Florida liepen op van 84 dollar in 1963 tot 327 

dollar in 1974. Ten opzichte van de VS liepen bedoelde kostenver

schillen op van 117 tot 353 dollar. 

- De loonkosten, uitgedrukt in procenten van de totale kosten, lagen 

steeds hoger dan in vergelijkbare ziekenhuizen in Florida en in de 

VS. Maar wij moeten hierbij wel bedenken, dat de totale kosten in 

het Baptist Hospital lager waren dan die van het gemiddelde, verge

lijkbare ziekenhuis in Florida en de VS. 

Groner somt in het slothoofdstuk vijf voorwaarden 2) op, die men in 

acht dient te nemen wil zo'n incentive progrannna een kans van slagen 

hebben. 

1) vooral aanvankelijk speelde ook verkorting van de arbeidstijd een 
belangrijke rol als incentive 

2) hij spreekt daarbij van "five pitfalls to avoid". 
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"At the outset, you must be a believer; the team is led from the 

top, and that's where the firmest cornmitment must be made .• .• . . ( l ) 

Incentives area motivator, nota replacement for good supervision . • . • (2) 

To install such a program, those who will work with it must have 

fa ith in the institution and in the people who direct it .• .• • (3) 

Incentives are for those who are truly cost conscious • • ••• (4) 

Also, the process must be installed in an orderly progression so 

step by step it can be assimilated into the overall operation." •••• (5) 

(68 p 101) 

wij achten het noodzakelijk, dat hier minstens één waarschuwing aan 

toegevoegd wordt . Dat betreft het feit, dat dit incentive program blijk

baar geen vat . heeft kunnen krijgen op afdelingen waar beoefenaren van 

de medische professie het voor het zeggen hadden. 

Anderzijds zou men hierop kunnen antwoorden, dat een dergelijke conclu

sie al min of meer voor de hand ligt na overweging van diverse voor

noemde voorwaarden. Groner heeft dan wel op de afdeling chirurgie een 

kostenbeheersing weten te bewerkstelligen, maar dat betrof een 5 à 10 

procents besparing op de voor de afdeling benodigde materialen. Wi j 

achten het daarom ook ietwat misleidend a l s Edward Gilgan in een be

spreking van Groner's boek stelt, dat 

"The author has clearly demonstrated that all . departments, can 

fall into the incentives program;" (64, 1979 p 119) 

Direct daarop volgt wel een voorbehoud, waardoor iets van genoemd be

zwaar teruggenomen wordt, maar de laatste zin van het volgende citaat, 

moet o.i. als enigszins voorbarig opgevat worden: 

"but, unfortunately, the administrator becomes extremely wary, when 

it comes to installing the productivity incentives program in the 

professional areas. Nevertheless, Groner has shown that it is possi

ble to do so" (64 p 119) . 

Van diverse zijden in de VS is deze toepassing van incentives in de 

sfeer van een ziekenhuis aan een krit i sche beschouwing onderworpen. 

In het algemeen vonden opzet, ui tvoering en r esultaten van dit project 

instemming. Uit een tussentijds rappo r t, opgesteld in 1969 door een 

team onderzoekers van de .American Hospital Association, citeert Groner 

i n bijlage A van z i jn boek o . a. de volgende passages : 
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1. "The quality of care at Baptist Hospital is likely to have been 

enhanced by management innovation .••. although not all members 

of the hospital's medical staff favor the productivity incentive 

program", reported the physician team member. 

2. "The plan has the approval of these (Baptist Hospital) employees 

and has made them extremely cost conscious", reported the team's 

certified public accountant. 

3. "The program has in no way been harmful to job satisfaction and 

in terms of reducing absenteeism, has been helpful", reported 

the team's behavioral scientist. 

4. The program "has led to greater personal involvement of personnel 

and that this, in turn, has led to improved job performance", 

_the team concluded (68 p 107). 

111.4. Invloed van medici op ziekenhuiskosten 

Ziekenhuiskosten vormen de grootste uitgavenposten 1n de gezondheids

zorg. Dat feit heeft aanleiding gegeven tot allerlei pogingen om de 

grote kostenstijgingen, waarmee deze sector van gezondheidszorg al 

geruime tijd geconfronteerd wordt, tot staan te brengen of in ieder 

geval tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Alle inspanningen 

daartoe ten spijt zullen die pogingen, al bij voorbaat ver achter 

blijven bij de gestelde doelen l) als niet onderkend wordt, hoe groot 

ook in financieel-economisch opzicht de rol van de medicus in het zie

kenhuis is en hoe veel kleiner die van directie en management is dan 

gewoonlijk aangenomen wordt. Veel schrijvers wijzen daarop. Enkele 

voorbeelden: 

1. Regina Herzlinger stelt in haar artikel "Can we control health care 

casts?" (82, 1978) daarover onder andere het volgende: 

"It is physicians who manage health care organizations; even 

though a nonphysician may carrv the title of administrator, 

the physicians in the organization make the key operating deci

sions" (82 p 107) 

en, op de volgende pagina, waar zij de toekomstige rol van die 'admi

nistrators' onder de loupe neemt: 

1) uitzonderingen als het Baptist Hospital te Pensacola, Florida, daar
gelaten. 
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"Most health care administrators are able and conscientious. 

The physicians' dominance of economie decision making, how

ever, greatly constrains their authority and freedom. Never

theless, they can improve the performance of their organiza

tions" (82 p 108). 

2, Waar Redisch in diens artikel "Physician involvement in hospital 

decision making" (98, 1978) verwijst naar de diverse manieren, 

waarop in de VS de strijd aangebonden is tegen de steeds voort

woekerende inflatie in ziekenhuiskosten, komt hij tot de conclusie, 

dat daarbij steeds een zeer belangrijke, voor het Amerikaanse zie

kenhuis kenmerkende factor over het hoofd gezien wordt: 

"The unique relationship between the hospital and the physician 

in the production of health care in this country is ignored by 

many of these attempting to understand or predict the behavioral 

reaction of hospitals to specific government policy. Instead, the 

hospita! is typically viewed as an institution differing from or

dinary firms only to the extent that a major portion of hospita! 

care is provided in a not-for-profit setting" (98 p 2). 

Redisch is van mening, dat bestuur en directie van de meeste zieken

huizen best wel over genoeg middelen beschikken om in diverse zaken 

- bijvoorbeeld waar het om kostenbeheersing gaat - het een en ander 

van hen te kunnen afdwingen. Desondanks kiezen zij uit eigen belang 

toch gewoonlijk partij voor de medici: 

"Certificate-of-need l), rate review, or alternative farms of pros

pective reimbursement all do provide the administrator with an 

added rationale for confronting and standing up to the physician 

staff. Yet the benefits to the administrator of siding with the 

staff are usually so high that true confrontations are exceeding

ly unusual" (98 p 7). 

Bovendien zien - nog steeds volgens Redisch - de ziekenhuizen zich 

veelal in een concurrentiestrijd gewikkeld met andere ziekenhuizen; 

1) certificate-of-need (CON) houdt in, dat ziekenhuisorganisaties in de 
VS slechts kapitaalsinvesteringen kunnen doen, wanneer zij de noodzaak 
daartoe kunnen bewijzen. Voor inhoud en invloeden uitgaande van de 
CON-wetgeving, zie 114 p 242-252 en 126 p 321. 
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echter niet omwille van de patiënten, maar omwille van medici, 

want alleen door toedoen van een arts komt het ziekenhuis aan 

zijn patiënten. 

3. Eli Ginzberg is het met veel andere auteurs eens, dat financie

ring van ziekenhuizen op kostenbasis geenszins prikkelt tot be

perking van uitgaven: 

"Just the reverse: many have gained prestige by spending more" 

(126 p 320) 

4. Judith Feder en Bruce Spitz (172, 1979) zijn van oordeel, dat be

langen van medici, verbonden aan ziekenhuizen, op de volgende 

drie manieren de kosten van dergelijke instellingen opdrijven: 

a. Omdat zij niet de kosten hoeven te dragen voor de produktie

middelen van het ziekenhuis, hoeven zij zich ook geen beeld te 

vormen van de werkelijke kosten, die verbonden zijn aan hun ge

bruik van die produktiemiddelen. Daardoor zijn zij nogal snel 

geneigd, onderzoeken te laten verrichten - bijvoorbeeld proeven, 

nodig voor het stellen van d~agnoses - waarvan de kosten uit

stijgen boven de baten. 

b. "Second, for the same reason, physicians are likely to substitute 

hospital inputs for inputs whose costs they do b·ear. In this way, 

they may increase total expenditures while reducing their own 

production costs" (172 p 438) 

c. Het inkomen en de status van de specialist Zl.Jn nauw verbonden aan 

de specialisatiegraad van het ziekenhuis. Deze is op haar beurt 

weer sterk afhankelijk van de technische apparatuur waarover het 

ziekenhuis beschikt. En, zo vervolgen Feder en Spitz, ••••. 

"As Redisch has observed, new technology fosters specialization, 

which 'creates even greater demands from physicians to induce 

hospitals to adapt more technology, completing the cycle and 

starting it anew' " (172 p 439). 

5, Tot slot hiervan een citaat uit Weisbord & Stoelwinder's "Linking 

Physicians, Hospital Management Cost Containment and Better Medi

cal Care" (61, 1979): 
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"It should be noted that casts are rising while service 

does not improve; that physicians (not managers) control 

the bulk of hospital casts; that physicians are largely 

outside the medical care management system with few direct, 

personal ways to influence that system, even when they wish 

to. This situation must be appreciated in order to understand 

the theoretical and practical implications of proposals for 

improving the situation" (61 p 8), 

Ook al is de ziekenhuissector binnen het gezondheidssysteem de 

sector, die het meeste geld opslokt, het is noodzakelijk om bij 

de bespreking van motivatieliteratuur met betrekking tot de kos

tenbeheersing thans de bakens te verzetten naar de medici (d.w.z. 

voornamelijk naar literatuur vermeld in regel b van schema 2). 

III.5. Invloed van honoreringsstructuren op de kosten in de gezond

heidszorg 

Volgens Burney & Gabel (19, 1978) wordt weliswaar 19% van de uitgaven 

in de gezondheidszorg besteed aan vergoedingen en honoraria aan medici . 

maar over de besteding van 70% van de totale uitgaven wordt direct en 

indirect door diezelfde medici beslist I). 

"Thus the incentives contained in physician payment systems 

can influence areas, cost and the quality of services in the 

entire health care system" (19 p 1) 

Goede aanknopingspunten voor onderzoek naar prikkels, uitgaande van 

honoreringsstructuren bij artsen, bieden o.a. de publicaties 54, 71, 

156, 160 en 183. 

Het artikel van Showstack et al. (160, 1979) plaatst terloops de ont

wikkeling van vigerende honoreringsstructuren in de VS in historisch 

daglicht. Aandacht wordt daarbij besteed aan invloeden van: 

1) Weisbord & Stoelwinder (61 p 8) en Ginzberg (126 p 320) noemen per
centages, die schonnnelen tussen 75 en 85. 
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a. financiële draagkracht van de patiënt in vroegere tijden op het 

bedrag dat de arts voor door hem geleverde diensten aan de patiënt 

in rekening bracht; 

b. invoering van verzekering tegen ziektekosten en in het bijzonder 

die verzekeringsvormen, die door de overheid zijn ingesteld om 

medische hulp te garanderen voor armen en hulpbehoevenden. 

Uitvoerig staan Showstack et al. stil bij de belangrijkste vormen, 

waarin het Amerikaanse fee-for-service vergoedingensysteem uitgekris

talliseerd is. Zij geven in hun artikel ook globaal aan welke invloed 

hiervan uitgaat - via het gedrag van medici - op de kosten in de gezond

heidszorg en op de omvang van de vraag naar medische voorzieningen. 

De twee honoreringsstructuren, die het meest uitvoerig aan de orde komen 

zijn het "usual, customary and reasonable" payment system (UCR) en het 

systeem, gebaseerd op "relative value studies" (RVS). Wij zullen ons 

voornamelijk beperken tot een behandeling van het UCR-systeern 1) Daar

bij zullen wij ook gebruik maken van informatie dienaangaande uit andere 

tijdschriftartikelen (19, 1978; 17, 1979; 54, 1978; 183, 1980). 

Om misverstanden te voorkomen, is het goed om op deze plaats te wijzen 

op het naast elkaar bestaan van twee verschillende aanduidingen voor 

één en dezelfde zaak: waar Showstack et al. spreken van "Usual, 

Customary and Reasonable" spreken anderen 2
) van "Customary, Prevailing 

and Reasonable" (CPR). 

Ter bepaling van de hoogte van de vergoedingen voor diverse medische 

verrichtingen, kunnen overheid en ziektekostenverzekeraars twee metho

den hanteren: 

a. die van de maximum benefit scheduZes, ook wel fee schedules genoemd, 

en 

b. de fee screen methode. 

1) daar zijn twee redenen voor: a. de laatste 25 jaar ziJn de zgn. "maxi
mum benefit schedules", waaronder RVS-honorering valt geleidelijk aan 
vervangen door de zgn. "fee screen" methoden (160 p 244). b. ook in de 
overige literatuur is meer informatie te vinden over UCR (veelal CPR 
genoemd) dan over RVS. 

2) o.a. Fruen et al. (4, 1980 p 147); Hadley & Lee (54, 1978 p 107); 
Burney & Gabel (19, 1978). Zie ook paragraaf II.5. p 22 
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ad a. Hoofdkenmerken hiervan zijn: 

- de tarieven worden van te voren vastgesteld ("prospective rates") 

- de hoogte van de vergoeding voor betreffende verrichting kent een 

absoluut plafond (160 p 233; 19 p 1) 

- specialisme noch vestigingsplaats van de arts zijn van invloed op 

de hoogte van de tarieven (160 p 233). 

ad b. Hoofdkenmerken hiervan zijn" 

- de vergoeding aan de arts wordt pas achteraf vastgesteld. Het is een 

zgn. retrospective betalingssysteem (160 p 236). Anne Somers spreekt 

van "after-the fact rate determination" (183 p 11) 

bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van 

a. de gebruikelijke hoogte (d.w.z. de mediaan) van de tarieven, die 

de individuele arts voor betreffende verrichting in het voorafgaande 

jaar in rekening heeft gebracht ("usual" in geval van UCR en "custo

mary" in geval van CPR); È_· de gebruikelijke hoogte van het bedrag, 

dat andere artsen in datzelfde gebied voor dezelfde verrichting in 

het voorafgaande jaar in rekening brachten (Customary in geval van 

UCR en Prevailing in geval van CPR). 

De laagste van beide bedragen wordt het "reasonable" bedrag, dat 

de arts vergoed krijgt van de kant van de verzekeraars of overheid. 

- specialisme én vestigingsplaats van de individuele arts zijn dus van 

invloed op de hoogte van de honorering; 

"Thus, one way to think about CPR is as a dual fee schedule -

one customized to the individual physician and the other 

tailored to the general charges of all physicians in the local 

area" (19 p 2). 

Concrèter gezegd, betekent dat het volgende: 

"Thus, for the same service, an internist 1.n one area may be 

paid a different amount than an internist 1.n another area, 

whereas an internist and a general practitioner in the same 

area may be reimbursed at different levels" (160 p 233/234). 

Historisch gegroeide verschillen in honorering en daarmee in inkomen, 

tussen medische beroepsbeoefenaren uit diverse specialismen en uit 

diverse regio's worden op deze manier onbedoeld gecontinueerd l) 

l) zie p 22, sub 1 
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Het ligt voor de hand, dat de medici in het algemeen met dit systeem 

minder moeite hebben dan met het systeem van de maximum benefit sche

dules, dat immers absolute plafonds kent in de hoogte van de toege

stane tarieven. In het UCR systeem kunnen zij door hun wijze van de

clareren in het ene jaar invloed uitoefenen in een door hen zelf ge

wenste richting op de hoogte van de door verzekeraars en overheid 
1
) 

uit te keren vergoedingen. 

Voor de strijd tegen de aldoor stijgende kosten heeft het UCR systeem, 

naar de mening van Showstack, allenninst positieve gevolgen: 

"The potential inflationary impact of UCR is felt by many to be 

its nost serious defect. The fee-for-service system's general 

lack of incentives to be cost-effective, or to minimize inflation 

of unit prices, is exacerbated under UCR. Because future reimburse

ment levels are based upon past charges, doctors have a strong in

centive to bill at a high rate" (160 p 246). 

Ook Anne Somers heeft geen hoge dunk van dit "retroactive pricesetting" 

mechanisme in de gezondheidszorg. Behalve, dat er een inflatoire in

vloed van uitgaat, geeft het ook veelvuldig aanleiding tot misverstan

den, irritatie en conflict tussen betrokkenen (183 p 12). 

Tot zover dit onderdeel van het veel bekendere en veel vaker in de li

teratuur besproken fee-for-service systeem, waaraan wij hierna enige 

aandacht willen schenken. Eerder 2
) hebben wiJ al iets aangegeven van 

het belang, dat men in de literatuur hecht aan de invloed, die hiervan 

uit kan gaan op het gebruik van de voorzieningen in de gezondheidszorg. 

Nagenoeg algemeen is men van mening, dat van dit honoreringssysteem 

geen prikkels uitgaan tot verlaging van het kostenniveau, maar eerder 

tot verhoging daarvan. Het is moeilijk, zoniet onmogelijk, om litera

tuur te vinden, waarin in lovende bewoordingen gesproken wordt over 

dit systeem van honorering op basis van verrichtingen. Van een accep

tatie van dit systeem zonder voorwaarden is nergens sprake. Aanvaar

ding geschiedt alleen onder voorbehoud. Anne Somers is een exponent 

van die houding: 

1) we spreken hier met nadruk ook van overheid, omdat de federale over
heid in Medicare-verband en de overheid van de diverse staten van 
de VS in Medicaid-verband de financiers zijn 

2) zie p 10 en 12 
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"Despite the widespread recent criticism of fee-for-service 

as the primary villain in health care inflation, it remains 

an appropriate method of payment in many situations. To save 

it, however, it is essential to make clear that fee-for-service 

payments do not have to be openended, as is naw usually the case. 

Negotiated fee schedules could put an end to that misunderstan

ding" (I 83 p 12). 

Vooruitlopend op een verdere behandeling van het artikel van Hadley, 

Holahan en Scanlon (71, 1979) getiteld "Can Fee-for-Service Reim

bursement Coexist With Demand Creation?" in het volgende hoofdstuk, 

kunnen wij hier al stellen, dat ook zij voorlopig opteren voor een 

wijziging van het bestaande reimbursement systeem en niet voor het 

volledig overboord zetten daarvan. In hun visie zal het fee-for

service systeem voorlopig nog wel de meest voorkomende vorm van 

honorering van medici in de VS blijven l). Pas als er meer gegevens 

bekend zijn over verschuivingen in samenstelling en omvang van me

dische verrichtingen ten gevolge van veranderingen in de honorering 

kunnen er doelgerichte regelingen ontworpen worden. In hun ogen is 

thans de tijd daar nog niet rijp voor: 

"Radical changes 1.n physician payment methods, however, do not 

appear to be called for at this time" (71 p 257). 

Ter aanvulling op eerder gedane uitspraken over de kostenverhogende 

invloed, die doorgaans toegeschreven wordt aan het fee-for-service 

systeem enkele citaten: 

- "The traditional fee-for-service reimbursement system for phy

sicians has proven quite resistant to efforts to introduce cost 

discipline through manipulation of payments" (128 p 537). 

- "The concept of fee-for-service and cost-plus reimbursement neither 

encourages nor rewards cost containment and encourages cost growth" 

(31 p 1 1). 

1) ook Showstack et al. zijn die mening toegedaan, omdat in nagenoeg 
alle voorstellen voor invoering van een nationale verzekering tegen 
ziektekosten en suggesties omtrent kostenbeheersing in het medische 
vlak steeds uitgegaan wordt van een handhaving van dit honorerings
systeem (160 p 243). 
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"The major criticism of fee-for-service ..•...•.. includes the 

possibilities of medically unnecessary procedures, visits, tests 

and referrals, encouragement of prolonged and more frequent 

hospitalization, the incentive to use better-paid procedures" 

(103 p 561). 

- "The hope is that, faced with HMO competitive pressures, fee

for-service providers could be expected to curtail overuse, 

thereby restraining the rise of health insurance premiums" 

(154 p 399). 

Blumstein en Zubkoff bedoelen met de fee-for-service providers uit 

het laatste citaat niet zozeer de fee-for-service variant onder 

de HMO's, de zgn. Foundations for Medical Care (FMC's), waarover wiJ 

spraken in hoofdstuk II (p 14 en 15), als wel de meest gangbare fee

for-service praktijk, namelijk die van de solo huisarts en de solo 

specialist. Uit het volgende citaat blijkt echter, dat dit volgens 

Holahan evengoed zou kunnen opgaan voor FMC's: 

"The major problem with fixed budget, fee-for-service arrange

ments is that all physicians in the association have an incen

tive to overprovide because gains from overprovision will typi-
1 ) 

cally exceed the losses from the pro rata reductions" (83 p 353). 

Behalve tot overmatige "concumptie" van gezondheidszorg en daardoor 

tot een toename van de kosten leidt volgens o.a. Katey Walker het 

fee-for-service systeem ook tot ongelijke behandeling en bevordert 

het geenszins preventie: 

"This fee-for-service method tends to overtreat those who can 

afford to pay the fee and fails to provide care for those who 

cannot. It also encourages treatment on a crisis or episodic 

basis, rather than focusing on preventive care" (144, 1977 p 56). 

Tot de auteurs, die het verrichtingensysteem verfoeien en, anders dan 

bijv. de eerder aangehaalde Anne Somers en Hadley et al., weinig heil 

zien in ook maar enige vorm van handhaving van het fee-for-service 

1) het totale budget wordt evenals bij de andere, meest voorkomende va
riant bij de HMO's, de prepaid group practice, bepaald door de con
tributie maal het aantal leden. Overschrijden de gezamenlijke decla
raties van de aan de FMC deelnemende artsen dat budget, dan wordt dat 
verschil in minder gebracht op hun inkomen volgens dezelfde sleutel 
(d.w.z. naar gelang het aantal verrichtingen) waarmee hun inkomen 
bepaald werd. Dan spreekt men van "pro rate reductions". 
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systeem behoort zeker Redisch. Hij geeft daarvan meermalen blijk in 

zijn "Physician involvement in hospital decision making" (98, 1978)
1
). 

De beste mogelijkheid om de arts in te schakelen bij pogingen om de 

ziekenhuiskosten omlaag te brengen is volgens hem gelegen in 

"the movement, whenever possible, away from fee-for-service 

as the method of reimbursing physicians and away from a system 

in which individual physicians control hospital inputs without 

bearing any responsibility for them" (98 p Il). 

Zo'n poging zou een grote kans van slagen hebben, indien de stich

ting van nieuwe Health Maintenance Organizations bevorderd zou worden, 

althans het prepaid group practice type (98 p 12). Dit, omdat van der

gelijke HMO's in het algemeen aangenomen wordt, dat het gebruik van 

ziekenhuisvoorzieningen daardoor teruggebracht wordt, zowel qua aan

tal opnames als qua ligduur. 

Tot slot willen wij de lezer nog verwiJzen naar het al eerder aange

haalde artikel van Warner 2), waarin hij o . a . twee paragrafen opgenomen 

heeft ter vergelijking van "economie incentives in fee-for-service" en 

"economie incentives in prepayment". 

1) zie ook p 39 
2) nl. p 17 
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IV Demand creation 

IV.1. Inleiding 

In het voorgaande hebben wij al enkele malen gewezen op het bestaan 

van 'demand creation' ofwel 'induced demand'. Een enkele maal ge

beurde dat heel uitdrukkelijk (p 25), meestal echter op een indirecte 

wijze, voornamelijk aan de hand van citaten (o.a. p 12 en 46). 

In dit hoofdstuk willen wij dieper op dit verschijnsel ingaan. 

Eerst komen een aantal omschrijvingen van dit begrip aan de orde met 

enkele voorbeelden van vormen, waarnaar in de literatuur nogal eens 

verwezen wordt. Na bespreking van enkele begrippen waarvan de bete

kenis dicht aanligt tegen 'demand creation', maar die daar misschien 

toch wel van onderscheiden dienen te worden, gaan wij in op het onder

scheid tussen drie andere zaken, die nogal eens met elkaar verward 

worden (need, demand en utilization). Terugkerend tot het eigenlijke 

onderwerp van dit hoofdstuk proberen wij een antwoord te geven op de 

vraag naar de motieven en omstandigheden, die blijkens de literatuur 

aanleiding kunnen geven tot demand creation. Het is moeilijk om harde 

bewijzen te leveren van het bestaan van demand creation. Het is nauwe

lijks te verwachten, dat de directe weg van interviews en enquêtes 

onder medische beroepsbeoefenaren een juist en getrouw beeld zou op

leveren van de mate en de vorm, waarin dit gedrag, dat in het algemeen 

als ongewenst bestempeld wordt, zich voordoet. Dergelijke onderzoeken 

zijn wij dan ook niet tegengekomen. Daarom zullen wij aandacht besteden 

aan publicaties, waarin langs indirecte weg conclusies getrokken werden 

omtrent 'intentionaliteit' van bepaald gedrag van medische beroepsbe

oefenaren voorzover dat beïnvloeding hunnerzijds betrof van omvang en 

richting van de vraag naar voorzieningen in de gezondheidszorg. Het al 

eerder in dit rapport genoemde Economie Stabilization Program (p 31) 

leverde voor veel auteurs belangrijke cijfermatige gegevens op in hun 

onderzoek ter toetsing van de demand creation-hypothese. De hypothese 

achtten zij met die cijfers bewezen. Wel onderkennen zij duidelijke 

grenzen aan de mate, waarin de vraag naar medische diensten en voorzie

ningen door demand creation bepaald kan worden. Wij besluiten dit hoofd

stuk met een overzicht van de wegen, her en der in de literatuur aanbe

volen, waarlangs demand creation tegengegaan kan worden. 
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IV.2. Definities en enkele voorbeelden van demand creation 

Omdat wij bij de diverse auteurs geen eensluidende definitie van dit 

begrip zijn tegengekomen, kunnen wiJ niet volstaan met weergave van 

één omschrijving. We beginnen met de tamelijk indirecte omschrijving 

van het begrip ' induced demand', zoals Fuchs en Newhouse die. geven: 

"If the physician induces demand (i.e. demand above and beyond 

what the patient would be willing to pay for if he knew as much 

as the physician), little normative significance can be attached 

to demands expressed in the marketplace" (106, 1978 p 9). 

In deze omschrijving staat het verschil in kennisniveau tussen arts en 

patiënt centraal. Zou dat er niet zijn, dan zou de patiënt ook minder 

geld over hebben voor medische hulp in dergelijke gevallen. 

De tweede omschrijving heeft het karakter van een echte definitie. Ze 

is van Hadley, Holahan en Scanlon uit hun artikel "Can Fee-for-Service 

Reimbursement Coexist With Demand Creation?" en luidt als volgt: 

"The concept of physician-created demand or demand-inducement 

refers to physicians' alleged ability to shift patients' demand 

for medical care at a given price, that is, to convince patients 

to increase their use of medical care without lowering the price 

charged. (Equivalently, physicians may persuade patients not to 

reduce the quantity of care purchased in response toa price 

increase" (71, 1979 p 247). 

Hoewel zij dat niet! in de definitie zelf zeggen, geven zij even later 

duidelijk te kennen - evenals Fuchs en Newhouse dat deden - dat dat 

vermogen van de arts tot het creëren van een extra vraag of het ver

schuiven van de vraag te danken is aan een verschil in kennisniveau 

tussen arts en patiënt aangaande kwaliteit, doelmatigheid en noodzaak 

van diverse medische handelingen, aangaande de ernst van de aandoening 

etc. 

Waren de twee voorafgaande omschrijvingen van demand creation vrij van 

waarde-oordelen, beide volgende geven een indruk van de manier waarop 

door de meeste schrijvers geoordeeld wordt over dit verschijnsel. De 

eerste is wederom van Fuchs en Newhouse, uit dezelfde publicatie. De 

tweede is van Paul Feldstein, genomen uit diens boek "Health Care Eco

nomics". 
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"At anather extreme, the physician could exploit the uninformed 

patient to the maximum amount possible, manipulating information 

so as to induce demand for his services. Importantly, however, 

the intensity of exploitation would not vary with external cir

cumstances" (106, 1978 p 9). 

"The second way in which the physician's role as the patient's 

advisor places the physician in conflict with his or her in

terests as a supplier of medical services has been referred 

to as demand creation". 1
) 

"Given the lack of patient information regarding treatment 

needs, the physician can exploit his ignorance by reconnnending 

additional services" (114, 1979 p 87/88). 

Demand creation doet . zich o.a. voor, wanneer 

en 

- de huisarts een patiënt onnodig laat terugkomen voor een controle

bezoek 

- " specialisten een reductie in verwijskaarten 'compenseren' door meer 

verrichtingen, herhalingskaarten en/of opnamen per verwezen patiënt •• " 

(v . d. Ven , 1980 p 217) . 

- operaties verricht worden, zonder dat daar noodzaak toe was. Dat be

t r eft dan meestal routine-operaties zoals het laten weghalen van. 

amandelen en de blinde darm 

- medici bepaalde laboratoriumproeven (laten) verrichten, het bekijken 

van de uitslag apart declareren, in gevallen waarin die proeven uit 

medische overwegingen overbodig waren (Schroeder & Showstack, 156, 

1978) 

- mensen onnodig opgenomen worden in ziekenhuizen of daaruit pas ont

slagen worden na het weekend, terwijl medisch aangetoond zou kunnen 

worden, dat de patiënt al enkele dagen eerder ontslagen had kunnen 

worden . 

Bij het betitelen van deze en later nog te bespreken voorbeelden van 

medische verrichtingen als demand creation werd steeds uitgegaan van 

twee omstandigheden : 

1) 'n eerder door P. Feldstein genoemd rolconflict bij de arts doet zich 
voor wanneer deze zo effectief mogelijke hulp aan de patiënt wil bie
den, maar zich tegelijkertijd moet laten leiden door een te ge-
ringe financiële draagkracht van de patiënt (11 4 , 1979 p 84) 
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a. medisch gesproken was die handeling, procedure of verrichting 

overbodig 

b. als de patiënt meer informatie had gehad over betreffende aandoe

ning, geneesmethode, genezingsproces, eventuele bijwerkingen en 

dergelijke, zou zijn/haar vraag naar en 'consumptie' van medische 

hulp geringer van omvang of zelfs geheel afwezig geweest zijn. 

IV.3. Verwante begrippen 

In de theorie over de organisatie van de gezondheidszorg zijn enkele 

begrippen in omloop, die zeer verwant zijn aan de begrippen demand 

creation en induced demand. Soms vallen zij daar wel onder, andere 

keren weer niet. Wij doelen hier op: a. moral hazard 

b. inappropriate demand, misuse 

en overuse. 

ad a. Wij spreken van moral hazard in geval "buitensporig gebruik van me

dische voorzieningen veroorzaakt door het feit, dat de verzekering 

(een gedeelte van) de kosten vergoedt" (v.d. Ven p 156; zie ook Paul 

Worthington 137, 1978 p 248). 

Had de patiënt al eerder aan de arts te kennen gegeven, dat hij voor 

een bepaalde behandeling in aanmerking wilde komen, dan is er in het 

geval van inwilliging van dat verzoek, nadat de mogelijkheden daartoe 

van verzekeringszijde verruimd worden, geen sprake van demand creation. 

Gaat echter de arts de vraag naar de betreffende behandeling bevorderen 

in de wetenschap, dat de patiënt bij meer kennis van zaken afgezien zou 

hebben van die vraag - inziende, dat bedoelde verrichting bijvoorbeeld 

overbodig is - dan is er wél sprake van demand creation. 

Het zijn overigens niet alleen individuele medici, die zich schuldig 

maken aan moral hazard. Andere betrokkenen in de gezondheidszorg, en 

dan met name ziekenhuizen en individuele burgers kunnen zich daar even

zeer aan bezondigen, blijkens de volgende twee citaten: 

"So long as any means for satisfying a human want can be discovered, 

and described as therapy, diagnosis, or improvement of the quality 

of service, there is an incentive for individuals to demand it and 

hospitals to provide it" (P. Worthington p 248) 
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"To the extent that individuals are insured and hospitals 

are paid incurred casts, hospital administrators, physicians, 

communities, and patients have every reason to seek expansion 

of services as long as it provides some positive benefits: they 

have no incentive to compare benefits to casts. As a result, 

the resource and/of opportunity casts of hospital expenditures 

for services will exceed the benefit derived" (Feder & Spitz 

p 439). 

ad b. McStravic spreekt in diens artikel "Health Care Marketing Needs 

Rational, Ethical Approach" (186, 1980) als volgt over genoemde 

begrippen: 

"Health care professionals define inappropriate demand as the 

use of services not truly needed. These may include care admi

nistered to hypochondriacs, emergency room services provided 

for routine problems, or hospital inpatient care given when 

ambulatory or long term care would suffice. Such overuse or 

misuse of services concerns health planners and policymakers, 

since it exacerbates the health care delivery system's cost 

crisis" (186 p 61). 

Strikt genomen hoeft dat geen demand creation te zijn: er staat 

niets vermeld over een al of niet met-medeweten-van de patiënten 

in kwestie. Ontbrak het de patiënten aan inzicht en zouden betref

fende medische hulpverleners dat kennistekort ten eigen bate aan

wenden door de patiënten de noodzaak van die verrichtingen aan te 

praten, dan zou er volgens de definities van Fuchs & Newhouse en 

van P. Feldstein wel degelijk sprake zijn van demand creation. 

IV.4. Need, demand en utilization 

Belangrijker dan de in voorgaande paragraaf besproken (mogelijke) ver

schillen in betekenis van enkele termen zijn de verschillen tussen 

'needw, 'demand' en 'utilization' . Volgens Scanlon worden deze begrip

pen in veel gevallen ten onrechte met elkaar verward, vooral de twee 

laatste. Een verdienste van diens artikel "Nursing Home Utilization 

Patterns: Implications for Policy" (185, 1980) is zijn benadrukking 

van het onderscheid tussen demand en utilization (vraag resp. gebruik/ 

consumptie): 
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"Demand is a concept used by economists to refer to the 

number of persons who wish to consume a product at a 

specified price" 

"The important point to note is that demand is purely a 

function of individual consumers' tastes and incomes" 

(185 p 621) 

"Utilization refers to actually purchasing or consuming a 

good, in this case, nursing home care. Utilization depends 

upon the decisions of both potential residents and nursir.g 

home operators" (185 p 621). 

In normale marktverhoudingen komt evenwicht tussen vraag en aanbod 

tot stand d.m.v. het prijsmechanisme. In de markt voor gezondheids

zorg ligt dat anders. 

" ••.•• if demand for nursing home care exceeds the supply of 

available beds, utilization will fall short of demand. Only 

some of the individuals desiring nursing home care will re

ceive it and the decision as to who receives care is left in 

the hands of the nursing home operators. The latter is important 

for examining observed utilization patterns for they can be the 

consequence of operator's practices as much as individual's pre

ferences" (185 p 621). 

Het verschil tussen demand en utilization kan gemakkelijk aangetoond 

worden aan de hand van wachtlijsten voor bijv. operaties of voor op

name in een verpleeginrichting. De wachtlijst is op de eerste plaats 

een directe uiting van een reële vraag naar een bepaalde vorm van me

dische hulpverlening en pas op de tweede plaats een indirect bewijs 

van een zekere mate van 'consumptie' van die vorm van medische hulp

verlening. 

De verdienste van eerdergenoemd artikel van McStravic (zie p 53) ligt 

onzes inziens in diens uiteenzetting over inhoud en gebruik in de ge

zondheidszorg van het begrip "behoefte". Enkele citaten daaruit mogen 

dat verduidelijken: 
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"Marketing professionals define "need" in terms of the pro

ducts or services consumers want to buy . Based on their 

understanding of consumer behavior and motivation, marketing 

professionals stress an existing or planned product ' s bene

fits so that the public will realize they need or desire 

the product" en 

"Need, therefore, is not defined in moral terms, but 1.s based 

on consumer psychology" (186 p 60). 

Volgens McStravic wordt in de gezondheidszorg bij traditie een 

andere betekenis daaraan gegeven, nl. datgene 

"what persons should be provided, in order to protect, pro

mote or restore health. This definition focuses more on an 

obligation to fulfill existing needs than on an opportunity 

to create new ones" (186 p 60). 

Zoals artsen veelal een behoefte van een individuele patiënt auto

matisch kunnen vertalen in een vraag, zo hebben instellingen in de 

gezondheidszorg maar al te vaak u i tingen van een behoefte aan gezond

heidszorgvoorzieningen automatisch vertaald in een vraag daarnaar, 

zonder acht te slaan op de kosten, daaraan verbonden . 

" On a cormnunity basis, however this translation does not 

always work. Errors occur when health professionals over

estimate or underestimate how people will perceive their 

needs and subsequently use available services" (186 p 61). 

Om genoemde redenen kon Abel-Smith komen tot zijn uitspraak over de 

certificate-of-need 1) regeling, dat deze vaak eigenlijk tot een 

"certificate-of-demand" is geworiden (26, 1974 p 22). 

IV.5 . Oorzaken demand creation 

Als belangrijkste factor, die aanleiding geeft tot demand creation

gedr ag wordt in de literatuur de aanwezigheid genoemd van financiële 

1) voor korte beschri j ving van certificate-of -need alsmede voo r verdere 
literatuurverwijzing dienaangaande, zie voetnoot op p 39 van 
voorl i ggend rapport 
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prikkels uitgaande van de vigerende honoreringssturcturen bij 

huisartsen en specialisten en de financieringsstructuren van zie

kenhuizen. Het scheppen van een extra vraag naar medische hulp 

blijft voor de verlener van die hulp verleidelijk zolang de extra 

baten de daaraan verbonden extra kosten overstijgen. 

Naast deze uit financieel oogpunt aantrekkelijke factoren schenkt 

de literatuur aandacht aan een aantal factoren, waaraan men de 

titel "verzachtende omstandigheden" mee zou kunnen geven. Ook daar

onder zitten financiële factoren, zij het dat daarvan geen stimule

rende werking uitgaat. Integendeel, het betreft dan eerder de drei

ging van financiële aderlating als de arts zijn aantal 'verrich

tingen' niet verhoogt. 

Tot de eerste groep factoren behoren: 

a. de 'threatening events' van Hadley, Holahan & Scanlon (71, 1979) 

b. de mogelijkheden tot het verwerven van een doelinkomen. 

ad a. Als de voor het inkomen meest bedreigende factoren voeren Hadley 

et al. een toename van de artsendichtheid op en een beperking van 

de tarieven. Krijgt de arts er meer collega' s/cc-nc:urrenten bij, dan 

krimpt diens 'pool' van potentiële patiënten in. Het gewoonlijk ge

hanteerde marktmodel zou dan een daling van de prijzen voorspellen, 

waarna de vraag zeer waarschijnlijk weer zou gaan toenemen. Dit gaat 

voor de markt voor gezondheidszorg uiteraard niet op. Eerder zal van 

artsenzijde geprobeerd worden de tarieven te laten stijgen. Maar 

zeker in gevallen waar de controle op gehanteerde tarieven tamelijk 

groot is, is er een andere weg om aan zo'n dreigende inkomensdaling 

te ontkomen: 

"Further, per capita utilization goes up because of physicians' 

influence over patients' decisions. Similarly, constraints on 

physicians' fees are followed by the provision of increased 

numbers of office visits, laboratory visits, and surgical pro

cedures until a target income is achieved" (71 p 247). 

ad b. Naast Hadley et al. verwijzen ook o.a. Ginzberg (126, 1978 p 321) en 

van der Kamp (176, 1980 p 51) naar de mogelijkheid voor medici om 

een door henzelf bepaald doelinkomen te verwezenlijken. 
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Veel van wat er in voorafgaande hoofdstukken is gezegd over de 

invloed van financierings- en honoreringsstructuren - en met name 

over het verrichtingensysteem - op de kosten in de gezondheidszorg 

kan ook als toelichting op punten a. en b . dienen. 

Tot de tweede groep factoren die aanleiding kunnen geven of uitno

digen tot demand creation behoren o.a . : 

a. de dreiging van malpractice suits in de VS I) 

b. een zieke patiënt gezond verklaren is erger dan het omgekeerde!) 

c. onzekerheid in de directe omgeving van de arts 

d. verwachte druk van patiëntenzijde 

e. hoge goodwill-bedragen voor het overnemen van een artsenpraktijk. 

ad a. Van de dreiging van malpractice suits kan ook een invloed uitgaan, 

die juist tegengesteld is aan demand creation. In diverse staten van 

de Verenigde Staten is het niet denkbeeldig, dat een dokter, die toe

vallig de plaats passeert, waar zich even tevoren een verkeersongeluk 

voordeed, weigert te stoppen om medische hulp te verlenen, uit vrees 

voor een eventueel daaruit voortvloeiend malpractice proces . Om deze 

afzijdigheid tegen te gaan en de dokter, die eerste hulp biedt, te 

behoeden voor zo'n jur i disch proces, zijn in veel staten van de VS 

zogenaamde Barmhartige Samaritaan wetten aangenomen (148 , 1975 p 778) . 

ad c . Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waarin een dokter (bijvoor

beeld als controlerend geneesheer) zich met recht moet afvragen of 

de informatie, die hij van de kant van zijn patiënt krijgt, wel hele

maal juist is. Hij kan het zeer wel mogelijk achten, dat bepaalde 

symptomen van ziekte of aandoeningen verzwegen of juist voor-

gewend worden. Gebrek aan vertrouwen hoeft lang niet altijd ten grond

slag te liggen aan zo'n gereserveerde houding van de arts t.o.v. de 

i nformatie van de kant van de patiënt. Van dergelijke gevallen van 

twijfel omtrent juistheid en volledigheid van de aangereikte infor

matie kan een prikkel uitgaan naar de medicus tot het doen van ex tra 

verrichtingen, tests of tot het terugroepen van de patiënt voor een 

herhalingsconsult (zie Stone, 166 p 236 e.v .). 

1) z ie p 12 
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ad d. Schroeder & Showstack (156 p 290) zijn van mening, dat alleen al 

de opinie van patiënten over wat tot een goede praktijkvoering 

hoort,de arts meer dan eens zal aanzetten tot het doen van extra 

verrichtingen. 

ad e. Door de grote financiële lasten waarvoor jonge artsen komen te 

staan na de overname van een praktijk, wordt het voor hem of haar 

bijkans noodzakelijk om een bepaald doelinkomen te realiseren met 

alle gevolgen van dien voor demand creation. 

IV.6. 'Bewijzen' van demand creation 

Langs uiteenlopende wegen hebben diverse onderzoekers geprobeerd de 

demand creation hypothese te toetsen. Voor sommigen onder hen waren 

de resultaten van dien aard, dat zij de hypothese bewezen achtten, 

voor anderen wezen de resultaten wel sterk in de richting van een 

bevestiging, maar was de stelling daarmee nog niet voldoende bewezen: 

meer onderzoek zou daar nog voor nodig zijn. Tot deze laatste groep 

behoren o.a. Hadley, Holahan & Scanlon (71, 1979). 

Zij hebben bij hun onderzoek gebruik gemaakt van cijfers over hono

rering en omvang van de zorgverlening in Medicare-verband in de tijd 

dat in de VS het Economie Stabilization Program 1) van kracht was 

(juli 1972 - april 1974). Tijdens het ESP waren de door artsen in 

rekening gebrachte tarieven aan een strenge controle onderworpen en 

werden voor alle soorten verrichtingen bovengrenzen in de vergoedingen 

vastgesteld. 

Hadley et al. zijn voor een steekproef van ruim 3100 artsen uit Cali

fornië (waaronder ca. 1400 huisartsen) nagegaan hoe in de jaren 1972 

t/m 1975 de ontwikkeling was in de hoogte van de door hen ingediende 

claims en in de omvang en het soort van verrichtingen. De gegevens 

waren bovendien uitgesplitst naar drie groepen artsen: huisartsen, 

chirurgen en internisten. Ook waren de claims per soort van verrich

ting bekend. De meest opmerkelijke resultaten waren de volgende: 

1. Ondanks de opgelegde beheersing in de tarieven is het totaal door 

de artsen geclaimde bedrag in Medicare-verband meer gestegen dan op 

basis van de toegestane (geringe) tariefsverhogingen verwacht kon 

worden. 

1) zie ook p 31 
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2. Zowel een toename van het aantal verrichtingen als een ver

schuiving in de mix van verrichtingen waren daar debet aan. 

3. Voor al de drie specialismen nam in de jaren 1972, 1973 en 1974 

het aantal medicare-verrichtingen met ca. 10% toe. In 1975 daalde 

het aantal verrichtingen bij de huisartsen in absolute zin. Voor 

chirurgen en internisten was er weliswaar nog sprake van een abso

lute stijging, maar echter in geringere mate dan in de twee voor

afgaande jaren. 

Deze en andere resultaten I) brachten de auteurs o.a. tot de volgende 

conclusies, althans voorzover het de vraag naar het al of niet be

staan van demand creation betreft: 

1. " •••• we think the evidence generally supports a limited version 

of the demand creation hypothesis" (71 p 256) 

2 . ''The paper also provides evidence that there are definite con

straints on physician's ability to manipulate demand . Rising time 

casts to consumers and production casts to physicians impose real 

limits on the capacity for and desirability of continued demand 

creation(71 p 256) 

De auteurs hadden een extra aanleiding om voorzichtigheid te betrach

ten bij het trekken van conclusies uit hun onderzoeksresultaten: zij 

vonden de tijd, gedurende welke de tarieven zo sterk onder druk ston

den te kort om definitieve conclusies te trekken. Als de tarieven 

voor langere tijd aan banden gelegd zouden worden, zouden de medici 

zich wel eens op een geheel andere manier aan de nieuwe omstandigheden 

kunnen gaan aanpassen: 

"That is, physicians may accept some reductions in money incomes, 

perhaps even in real incomes, in exchange fora smaller patient

load and greater leisure" (71 p 254). 

Tot zover deze publicatie van Hadley, Holahan & Scanlon 2) 

1) waaronder, die van een onderzoek naar de gevolgen van de geleide
l ijke invoering over heel Canada in de jaren 1962-1 971 van een alge
mene volksverzekering tegen ziektekosten voor het kostenniveau in 
de gezondheidszorg 

2) andere publicaties op naam van één of meer van genoemde auteurs, al 
of niet in combinatie met Robert Lee, en eveneens handelend over het 
ESP zijn de nrs. 54, 81 en 96. Publicatienr . 96 gaat trouwens over 
hetzelfde onderzoek als wat wij zojuist besproken hebben. 
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Tot degenen, die stelligere uitspraken doen over demand creation 

behoren o.a. Fuchs, Paul Feldstein en Schroeder & Showstack (resp. 

10 5, 1 14 en 156) . 

Fuchs, die vaker spreekt van de 'demand-shifting' hypothese, komt 

bij zijn onderzoek naar het mogelijke verband tussen het aantal chi

rurgen enerzijds en het aantal operaties anderzijds tot de conclusie, 

dat - overige omstandigheden gelijkblijvend - een toename met 10% van 

de chirurgendichtheid l) doorgaans leidt tot een toename van het aan

tal operaties met 3%. Dit alles bij een stijgende prijs voor die ver

richtingen. Het een en ander doet de gemiddelde 'workload' van de 

chirurg afnemen met 7%, bij een geringere afname van zijn inkomen. 

Maar, zo vraagt de schrijver zich af, als zij hun prijzen kunnen ver

hogen waar hun aantal groot is, waarom verhogen zij hun tarieven dan 

niet nog méér, waar de chirurgendichtheid lager is? 

"One possible answer is that their incomes are already satis

fying because of their higher (but not excessively high) work

loads and they have less incentive to induce additional demand" 

(105 p 54). 

In hun onderzoek naar de invloed van financiële prikkels op het ver

richten van bepaalde medische handelingen en van laboratoriumonder

zoek maken Schroeder & Showstack (156, 1978) gebruik van vier typen 

modelpraktijken van internisten, die voor 85% van hun werktijd bezig 

zijn met patiëntenzorg in hun huispraktijk en voor de overige 15% met 

patiëntenzorg in ziekenhuizen. Voor ieder van de vier modellen worden 

vaste verhoudingen aangenomen tussen de aantallen consulten voor anam

nese, voor lichamelijk onderzoek en voor controle. De aantallen van de 

in de studie opgenomen specifieke verrichtingen en laboratoriumonder

zoeken lopen per model op. Al deze vooronderstellingen, waarop demo

dellen gebaseerd zijn, werden voorgelegd aan andere onderzoekers, aan 

internisten en aan organisaties op het medische vlak. Uitgangspunten 

alsmede de gehanteerde "relative values" 2) voor de specifieke ver

richtingen werden als realistisch bestempeld. De auteurs zijn nagegaan 

hoe de netto-inkomsten kwamen te liggen bij de vier modellen. Enkele 

uitkomsten: 

1) d.i. het aantal chirurgen per x duizend inwoners 
2) daarbij uitgaande van de uitgave 1974 van de California Relative 

Value Studies (CRVS) 
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Het netto jaarinkomen in 1977 voor model A, waarbij uitgegaan 

werd van totale afwezigheid van specifieke verrichtingen en 

laboratoriumonderzoeken, kwam op$ 31 .000 

- Voor model D, het model waarbij uitgegaan werd van het hoogste 

aantal specifieke verrichtingen en laboratoriumonderzoeken als

mede van intensiever gebruik van technisch geavanceerde appara-

d . d 11 C I) h . . k b . . tuur an in moe en Ben , was et netto Jaarin omen iJna 

het drievoudige ($ 90.000). 

Met deze resultaten en de resultaten van andere onderzoeken waar

naar zij in het artikel verwijzen, achten de schrijvers hun stel

ling voldoende onderbouwd, dat van de heersende honoreringsstruc

turen sterke financiële prikkels uitgaan, die leiden tot een ver

hoging van bepaalde, vooral routinematige verrichtingen, waaraan 

technische apparatuur te pas komt. Zij zijn van mening, dat mid

dels hun studie genoegzaam aangetoond is, dat dat met name voor 

particuliere praktijken geldt. In de ogen van de schrijvers werken 

de financiële incentives nog een andere ongunstige ontwikkeling in 

de hand. Dat heeft te maken met het feit, dat in de gezondheidszorg, 

waar het zo moeilijk is om goede betrouwbare kwaliteitsmaatstaven 

voor het medisch handelen te vinden, inputs maar al te vaak als 
2) . d maatstaf voor outputs genomen worden. Tot de inputs kunnen gereken 

worden de factor tijd, de factor kosten en het aantal verrichtingen. 

Bij het stellen van normen voor het medisch handelen wordt vooral 

gelet op de juistheid van het soort en het aantal inputs. 

"This is particularly true with third-party reimbursement 

because technology-intensive services, such as the procedures 

and tests mentioned in this report, are easier to quantify than 

are noneconomic outputs of care. The financial incentives to 

perform procedures and tests simply reinforce this bias toward 

counting inputs as a measure of quality" (156 p 296/297). 

1) "It should be noted, that in Model A, all of the procedures and 
tests listed for the other models, except TB testing and sigmoido
scopy, could be performed by collecting specimens and referring 
them to an outside laboratory or cardiologist as required" (156 
p 294) 

2) zie p I van dit rapport 
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Ook Paul Feldstein ziet in de resultaten van de door hem gememo

reerde studies naar de invloed, die er van een honorering van 

medici op basis van het verrichtingensysteem uit kan gaan op het 

aantal operaties, voldoende aanleiding om de demand creation hypo

these te onderschrijven (114 p 88/89). 

IV.7. Middelen ter vermindering van demand creation 

Het merendeel van de aangehaalde studies m.b.t. aard en/of omvang 

van demand creation besteedde weinig aandacht aan middelen ter be

strijding van dit euvel, of het moet de wel haast unanieme kritiek 

op bepaalde financieringssystemen van ziekenhuizen (vooral de ver

goeding op basis van gemaakte kosten) en op honoreringsstructuren 

van medici (vooral de honorering op verrichtingenbasis) zijn. Als 

we ook literatuur uit het hoofdstuk over de kostenbeheersing hier

bij betrekken, kunnen we zeggen, dat de kritiek op het fee-for

service systeem varieerde van handhaving-onder-voorwaarden (Anne 

Somers; Hadley et al.: zie p 44 en 45) tot nagenoeg volledige 

verguizing (Redisch, zie p 46 en 47). 

Alleen van Paul Feldstein is ons een korte beschouwing(ll4 p ?9) bekerid, 

waarin meerdere wegen aangegeven worden, die men zou moeten bewan-

delen om demand creation zoveel mogelijk te voorkomen. Hij onder

scheidt de volgende wegen: 

- bevordering van inzicht en kennis bij de patiënten 

- bevordering van "second opinion", d.w.z. bevorderen, dat patiënten 

het advies van de behandelende arts, waarin deze bijvoorbeeld pleit 

voor een medische ingreep, vóór een eventuele uitvoering ter beoor

deling voorleggen aan een andere arts I) 

- het instellen van toetsingsconnnissies. Een probleem hierbij is ech

ter dat zolang artsen, verbonden aan een ziekenhuis, geen financieel 

belang hebben bij het doen en laten van hun collega's, zij zich ook 

weinig geroepen zullen voelen zich met het gedrag van die collega's 

in te laten 

1) a. Newman et al. (128, 1979 p 532) verwijzen dienaangaande naar een 
studie van McCarthy en Finkel. Daarin toonden zij aan, dat in 28% van 
de gevallen de geraadpleegde artsen het advies tot een chirurgische 
ingreep afwezen. Bij 78% van die patiënten is de operatie niet door
gegaan. De meesten van hen gaven te kennen, dat het negatieve advies 
daarbij de doorslag had gegeven. 

b. zie ook Ginzberg (126, 1978 p 322) 
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- ervoor te zorgen, dat de arts er ook financieel belang bij heeft 

om onnodige medische ingrepen te voorkomen. Hierbij valt te denken 

aan het meer benadrukken van de kans op een malpractice- proces met 

alle financiële gevolgen van dien voor de arts 

- het zoeken naar andere en betere honorerinEsstructuren . Het contri

butiesysteem, kenmerkend voor HMO's I), is een voorbeeld daarvan. 

Hadley et al. (71) zien positieve kanten aan de manier waarop het een 

en ander in Canada aangepakt wordt. Jaarlijkse tariefsverhogingen wor

den daar gekoppeld aan de groei van de inkomens van de medici. 

Als het gebruik van medische voorzieningen al te zeer toeneemt, zullen 

de tariefsverhogingen in gelijke mate teruggebracht worden. Om de 

overheden beter in staat te stellen om, waar nodig, beperkte, gerichte 

maatregelen te nemen, zullen bij het beoordelen van de mate en rich

ting, waarin de demand creation zich ontwikkelt, de cijfers uitgesplitst 

worden naar specialisme (71 p 257). 

Naast andere aanbevelingen (w.o. second opinion) pleit Ginzberg voor 

" • .• a basic realignment of the i ncent i ve structure so that 

the major providers are encouraged - as in a competitive market 

to pursue efficiency in order to enhance their profitability, 

and until consumers are forced to pay for choosing more rather 

than less costly services, the present upward pressure on costs 

cannot be deflected" (126 p 322). 

Tot slot van deze paragraaf willen wij nog even stilstaan bij enkele 

opvattingen van Steven Kerr over de gebruikelijke beloningssystemen. 

In een fel en vaak sarcastisch betoog stelt hij diverse beloningssys

temen of onderdelen daarvan aan de kaak. Ook de gezondheidszorg laat 

hij niet buiten beschouwing . Naar zijn mening wordt in veel belonings

systemen ongewenst gedrag teveel en gewenst gedrag te weinig beloond : 

de beloner beloont maar al te vaak gedrag, dat hij juist wil tegengaan. 

Ook in het gezondheidszorgsysteem ontkomt men daar vaak niet aan: 

1) meer hierover in IV 8 . 
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"Type I errors I) also are likely to generate increased income 

and a stream of steady customers who, being well in a limited 

physiological sense, will not embarrass the doctor by dying 

abruptly. Fellow physicians and the general public therefore 

are really rewarding type I errors and at the same time hoping 

fervently that doctors will try not to make them" (148 p 772) 2). 

De Good Samaritan laws, waarover wij in IV.5. (p 57) spraken,worden 

door Kerr als een goede vorm van beloning gezien om gewenst gedrag 

te bevorderen en tegelijk ongewenst gedrag (malpractice) tegen te 

gaan. 

IV.8. Terugdringing van demand creation door middel van Health Maintenance 
3) 

0rganizations 

Veel auteurs laten zich op dit punt positief uit over de HM0's voor

zover het de prepaid group practices (PPGP) betreft (bijv. 62 p 3, 8, 

9, 10 en 14; 76 p 66; 83 p 352; 98 p 12; 114 p 98; 128 p 538; 198 p 17). 

Incentives tot het doen van extra of onnodige medische handelingen ont

breken daar. Het inkomen van de daaraan verbonden artsen ligt steeds 

voor de komende periode (meestal een jaar) vast. Het aantal opnames 

in ziekenhuizen zowel als de ligduur zijn lager dan bij het conventio

nele gezondheidszorgsysteem in de VS. De andere vorm van HM0, nl. die 

van de foundations for medical care (FMC) kent echter nauwelijks gunsti

ger cijfers. Van de FMC variant binnen de HM0's gaan zelfs incentives 

uit tot demand creation: 

Il the foundation approach does not change the incentives 

facing the individual physician. In fact, the incentives facing 

the physicians may be somewhat more perverse under the founda

tion approach than under the typical fee-for-service arrangement. 

With a fixed budget, physicians have a clear incentive to over

provide because while they are reimbursed for whatever unneces

sary services they provide, pro rata reductions in the event of 

a budget overrun apply to all physicians in proportion to total 

billings" (83 p 364) 

1) d.w.z. een gezond patiënt ziek verklaren (zie paragraaf 11.1., p 12) 
2) vergelijk de begrippen 'false positive' en 'false negative' bij Phelps 

(130, 1978 p 195-197) en Luft (119, 1978 p 161). Wij staan daar langer 
bij stil in paragraaf V.3., p 72 

3) zie p 13-17 
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De kans op "underprovision" die Newrnan et al. ( 128 p 533) zelfs 

in de PPGP's zagen zitten, zal volgens Warner verdwijnen als 

deze HMO's hun leden een verzekeringspakket zouden voorleggen 

(health maintenance insurance) waarin naast de huidige verzekering 

tegen ziektekosten (d.i. de contributie) ook een levensverzekering 

en een verzekering tegen loonderving wegens ziekte en/of arbeids

ongeschiktheid opgenomen zou moeten worden (90 p 125-127). 
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V Incentives tot preventie in de gezondheidszorg 

V.I. Inleiding 

Waar in de kontekst van de gezondheidszorg gesproken wordt van 

'preventie' duiken doorgaans al spoedig de adjectiva 'primaire' 

en/of 'secundaire' op. Een ander, vrij nieuw begrip, dat daar 

sterke associaties mee heeft is het begrip 'zelfzorg'. Voor-

noemde begrippen zullen aan bod komen in V.2. Daarna zal de vraag 

aan de orde komen, welke incentives tot preventief gedrag te onder

kennen zijn bij de volgende drie groepen betrokkenen, te weten de 

medische beroepsbeoefenaren, de third-parties en de burgers. In het 

verband van preventie wordt in de literatuur ook nogal wat aandacht 

besteed aan de Health Maintenance Organizations. 

We sluiten dit hoofdstuk af met een kort overzicht van aanbevelingen, 

die enkele auteurs aan hun beschouwingen over preventie vastgeknoopt 

hebben. 

V.2. Definities van verschillende vormen van preventie en van zelfzorg 

De meest algemene definitie van preventief gedrag op het gebied van de 

gezondheidszorg is die van Kasl & Cobb. 'Preventive health behavior' 

omschrijven zij als 

"any activity undertaken by a person who believes himself to 

be healthy for the purpose of preventing disease or detecting 

disease in a asymptomatic stage" (129 p 113). 

Ondanks enkele bezwaren, die hiertegen aan te voeren zijn (en waar

voor wij verwijzen naar Luft, 1978 p 145) wordt deze definitie toch 

vrij algemeen aanvaard (zie ook Harris & Guten, 1979 p 17). 

Van de door ons geraadpleegde auteurs is Warner (136, 1979) degene, die 

het meest schematisch te werk gaat bij het indelen van allerlei activi

teiten, die onder het hoofd 'preventie' geplaatst kunnen worden. Zolang 

men slechts ruwe indelingen van preventieve activiteiten blijft hanteren, 

zal het,naar de mening van Warner, zinloos blijven om uitspraken te doen 

over de kosten van preventie en over de vraag of het streven naar beheer-
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sing van de kosten in de gezondheidszorg wel gediend is met een be

vordering van preventie. Een indeling in primaire en secundaire pre

ventie is daarvoor niet voldoende. Men dient daarbij bijvoorbeeld 

ook in ogenschouw te nemen of de desbetreffende preventieve acti

viteit 

- verleend wordt op instigatie van een individuele arts, een indivi

duele patiënt, of op initiatief van de gemeenschap 

- individueel of collectief toegediend wordt 

- in de omgeving van de burger plaatsvindt (bijv. fluoridering van het 

drinkwater of maatregelen tegen luchtverontreiniging) of de indivi

duele burger rechtstreeks toegediend wordt 

actieve medewerking van de patiënt verlangt of passief ondergaan 

kan worden. 

Warner is een tegenstander van het bezigen van de term 'tertiaire pre

ventie', zoals bijv. wel Knowles doet in diens "The Responsibility of 

the Individual" (169, 1977 p 67). Warner stelt, dat de behandeling van 

of het herstel dat volgt op een ziekte, die geconstateerd werd ná het 

verschijnen van duidelijke symptomen daarvan, eigenlijk niet onder het 

hoofd 'preventie' terecht mogen komen. Weliswaar is het in zoverre een 

preventieve handeling, dat het ergere gevolgen van een ziekte voorkomt, 

maar op die manier kun je iedere medische behandeling wel preventie 

noemen: 

"In this spirit, all of medicine is prevention oriented. I have 

chosen to limit this paper's focus to what I believe the word 

prevention most commonly connotes: avoidance or minimization of 

undesirable consequences of presymptomatic disease" (136 p 230). 

Hij blijft bij het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie, 

dat het meest gangbaar is: 

en 

"Primary prevention refers to activities intended to prevent a 

disease from developing by reducing the prevalence of a health 

hazard. Examples are immunization, brushing and flossing teeth 

and gums, and the avoidance of smoking" 
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"Secondary prevention refers to attempts to identify diseases 

before they are symptomatic to catch them at an early stage in 

which they can be cured of their untoward effects minimized . 

Examples are Pap smears and screening for high blood pressure 

followed by treatment where indicated'' (136 p 229). 

Ter afsluiting van deze begrippenreeks nog iets over 'zelfzorg ' . In 

het januarinummer van Medisch Contact 1979 geeft Hattinga Verschure 

een typologie van soorten zelfzorg. Hij spreekt daarin niet van pre

ventie. Dat neemt niet weg, dat één of meer typen zelfzorg, die hij 

onderkent, wellicht grotendeels ook onder de noemer 'preventie' ge

vangen kunnen worden. Met name geldt dat voor "basale zelfzorg". Omdat 

hij zijn artikel al begint met de constatering, dat zelfzorg een om

streden begrip is, is het verklaarbaar, dat daarin een definitie ont

breekt. Op zoek naar een definitie van zelfzorg kwamen wij terecht 

bij Levin (117, 1978). Zijn definitie luidt als volgt: 

"In modern terms, self-care is defined as the self-initiated 

and self-controlled application of knowledge necessary to the 

promotion of health, reduction of undesired risk, self-diagnosis 

and treatment of disease, and, where appropriate, the effective 

and self-protected use of professional health and medical resour

ces" (I 1 7 p 7) 

Terug naar Hattinga Verschure. De zorg, die de mens besteedt aan zijn 

eigen basale levensfuncties noemt hij basale zelfzorg , of basis zelf

zorg. Daaronder vallen zaken, zoals het eten in juiste hoeveelheden 

en verscheidenheid, drinken aangepast aan o.a. temperatuur en inspan

ning, het bewaren van evenwicht tussen werken en rusten, tussen ont

spanning en inspanning, en proberen aan voldoende slaap toe te komen. 

V. 3 . De motivatie tot preventie bij medici, patiënten en verzekeraars 

De hoeveelheid literatuur over motivatie tot preventieve gezondheids

zorg steekt naar onze mening schraal af tegen het toenemend aantal 

uitlatingen van de kant van overheden, politici, medische organisaties, 

ziektekostenverzekeraars en anderen in de Westerse industrielanden, 
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waarin gepleit wordt voor meer en betere preventie door medici en 

de burgers zelf. Zo centraal als bijvoorbeeld het vraagstuk van de 

kostenbeheersing staat in de literatuur over de9rganisatie van de ge

zondheidszorg, zo gering is daarin de belangstelling voor preventie 

en de wegen waarlangs deze bevorderd zou kunnen of moeten worden. 

Vreemd is dat misschien toch niet, als wij bedenken dat 

a. tot nog toe het aantal instrumenten gering geweest is om de burger 

aan te zetten tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor ei

gen gezondheid en tot een daarbij behorende basiszelfzorg 

basiszelfzorg 

b. dat er een lange tijd ~elegen kan zijn tussen de verleende preventieve 

zorg enerzijds en de eventuele, niet eens met zekerheid daaraan 

toe te schrijven positieve effecten op de gezondheidstoestand in 

een later stadium 

c. het alleen maar schattenderwijs mogelijk is een indruk te krijgen 

van de financiële voordelen, die preventie nu-en-voor-deze-zaak 

zou kunnen bieden ten opzichte van medische behandeling op een 

tijdstip, waarvan men thans nog niet weet hoever dat van heden 

verwijderd ligt 

d. in veel gevallen!) de onzekerheid groot is omtrent de mate waarin 

een preventieve medische inspanning of het nalaten van bepaalde on

gezonde leef-, eet- en drinkgewoonten door de burger vanaf heden 

een verbetering van de gezondheidstoestand en voorkoming van ergere 

kwalen op langere termijn met zich mee zullen brengen. (In termen 

van de expectancy-leer als 'expectancy' sec of als de 'effort

performance expectancy' aangeduid 2) . 

De literatuur, die ons wél iets te bieden heeft over de al of niet aan

wezigheid van incentives tot preventie bij diverse actoren in het ge

zondheidszorgsysteem, blijft, op enkele uitzonderingen na, beperkt 

tot de Health Maintenance 0rganization literatuur. Dit houdt overigens 

niet in, dat datgene wat hierna te berde gebracht wordt bijna alleen 

maar van toepassing verklaard zou kunnen of moeten worden op deze orga

nisatievorm van gezondheidszorg. Vaak genoeg immers hebben schrijvers 

daarin vergelijkingen getrokken met conventionelere vormen van het ge

zondheidszorgbedrijf. 

!) een belangrijke uitzondering hierop is primaire preventie in de vorm 
van inentingen 

2) zie 60 p 26-28 
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In diens artikel "Why Do HMO's Seem to Provide More Health Mainte

nance Service" is Luft (119, 1978) nagegaan, wat er waar is van de 

veel gehoorde opvatting, dat HMO's meer aan preventieve gezondheids-
. . k . ' k l) h zorg doen dan de artsen in fee-for-service pra tiJ en en waar et 

een en ander aan toe te schrijven is . Hij heeft een groot aantal stu

dies naast elkaar gelegd waarin de preventieve hulpverlening aan leden 

van HMO's vergeleken werd met controle-groepen. Hij constateerde het 

bestaan van twee groepen onderzoekingen met schijnbaar tegengestelde 

bevindingen. De ene groep bevestigde de hypothese. De tweede groep 

had aangetoond, dat leden van HMO's evenveel, en in sommige gevallen 

zelfs minder preventieve hulp kregen dan patiënten van solopraktijk

artsen. Luft is van mening, dat de uitkomsten slechts schijnbaar in 

tegenstelling met elkaar zijn: geconstateerde verschillen hadden niet 

veel te maken met een of andere HMO-ideologie, die de artsen zou prik

kelen tot meer en betere preventie dan hun collega's in solopraktijken. 

Ook is er zijns inziens nauwelijks sprake van incentives tot een "under

treatment" door artsen in HMO-verband, die zouden voortspruiten uit de 

omstandigheid, dat zij bij een vast salaris het aantal verrichtingen 

zouden willen beperken tot de meest noodzakelijke. Het heeft, aldus 

Luft, alles te maken met het pakket verstrekkingen, waarvoor patiënten 

verzekerd zijn. Bij HMO's zijn de patiënten voor veel meer voorzieningen 

verzekerd - met name ook voor de meest extramurale medische hulp- dan bij 

de gewone fee-for-service praktijken. 

Ook Phelps (130, 1978) heeft duidelijk de invloed aangetoond van het 

al of niet verzekerd zijn voor preventieve medische hulp op de reële 

vraag naar en het feitelijke aanbod van preventieve zorg. Blijkens 

het volgende citaat is hij van mening, dat HMO-artsen in het algemeen 

meer nut zien in preventie dan solopraktijkartsen: 

"In stark contrast to the coverage found in private insurance 

plans, the prepaid group practice plans (PPGP) throughout the 

country have held a strong belief in the efficacy of preventive 

medical service . Indeed, provision of such services is often 

cited as a major cause of the lower cost of health care in such 

organizations" (130 p 194) 

1) een nalatigheid is het, dat de schrijver niet duidelijk maakt of, en 
in welke gevallen, hij met HMO's ook de fee-for-service pendant be
doelt (de Foundation for Medical Care) of alleen de veel vaker voor
komende Prepaid groepspraktijken. Wij krijgen de indruk dat hij met 
HMO's doorgaans de PPGP-variant bedoelt en met FFS praktijken de FFS 
solopraktijk. 
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Ondanks deze 'streng philosophical beliefs', zo vervolgt Phelps, 

en ondanks behoorlijk wat ervaring, die de PPGP's opgebouwd hebben 

met de vele, door hen geboden preventieve hulp, hebben zij nog niet 

kunnen aantonen, dat er enige noemenswaardige kostenbesparingen 

voort zullen vloeien uit zulke preventieve verrichtingen als routine

matige lichamelijke onderzoeken en 'multiphasic screenings'. Phelps 

is zelfs bang voor extra, onnodige kosten, die het indirecte gevolg 

zouden kunnen zijn van een al te gemakkelijk overgaan tot laatstge

noemde preventieve screeningsonderzoeken. 

Zonder hier uitvoerig bij stil .te staan, willen wij wel wijzen op de 

hoofdlijn van zijn betoog terzake. Hij maakt gebruik van de begrippen 

'false positive' en 'false negative', die - in dit geval - staan voor 

uitkomsten van screeningsonderzoek, waarbij een patiënt, onderzocht 

op aanwezigheid van een bepaalde ziekte, als ziek (gezond) aangemerkt 

wordt terwijl hij in werkelijkheid gezond (ziek) blijkt te zijn 1). 

Een direct gevolg van false positives is hoge uitgaven voor vervolg

onderzoek en voor diverse behandelingen, waarvan vroeg of laat zal 

blijken, dat ze onnodig waren. Wij gaan hier verder niet in op de ge

volgen hiervan die Phelps probeert aan te geven voor met name de ont

wikkeling van de vraag naar dergelijke screeningsonderzoeken 
2
). Wel 

willen wij er nog op wijzen, dat Phelps veel aandacht schenkt aan de 

geringe geneigdheid van verzekeraars in de VS om preventie te bevor

deren. Zij staan niet in de rij om zoveel mogelijk soorten preven

tieve medische zorgverlening in het verzekerd pakket op te nemen, 

ondanks het feit, dat zij oog hebben voor reeds bereikte en nog te 

verwachten kostenbesparingen van diverse soorten preventie. Zij zullen 

een graantje mee willen pikken zolang en voorzover die besparingen zich 

op korte termijn voordoen. Maar, als de besparingen zich pas veel later 

voordoen, hebben de verzekeringsmaatschappijen ieder voor zich daar 

minder belang bij. Deze terughoudendheid schrijft Phelps toe aan het 

feit, dat 

a. de meerderheid van de particuliere verzekeringen (in de VS) afge

sloten worden via de werkgever 

b. men in de VS nog eerder van verzekering verandert dan van werkgever. 

1) vergelijk de 'type 1- en type 2-errors' van Steven Kerr, waarnaar wiJ 
eerder verwezen (p 12). Ook Luft schenkt daar enige aandacht aan (119 
p 161) 

2) wij verwijzen daarvoor naar het artikel zelf (130 p 195 e.v.). 
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De mate waarin patiënten van verzekering veranderen is zodoende, 

volgens Phelps, een optelsom van de mate waarin zij van werkgever 

veranderen plus de mate waarin de werkgever van verzekeringsmaat

schappij verandert "plus any changes the consumer makes on private

ly held policies" (130 p 193) . Verzekeraars in de VS kennen derhalve 

weinig incentives tot preventie. Tot zover Phelps . 

We gaan terug naar waar wij met de bespreking van Luft's artikel ge

bleven zijn. Blijkbaar is het niet de bedoeling van Luft geweest om 

ieder verschil in de omvang I) van de preventieve zorg, aan patiënten 

besteed, geheel en al toe te schrijven aan al of niet aanwezigheid van 

vorm van medische hulp in het verstrekkingenpakket: 

"This is not to deny the importance of beliefs - HMO's typically 

offer better coverage for preventive care because their founders 

and members believe in providing such services" (119 p 141). 

2) 
Economische prikkels hebben op het gedrag van artsen in HMO-verband 

evengoed invloed als op dat van artsen in FFS-verband. Deze economische 

prikkels kunnen echter op de omvang van preventieve hulp in beide t ypen 

praktijken een heel verschillende uitwerking hebben. Tegenover het ene 

extreem, waarbij de FFS-artsen hun keuze voornamelijk zouden laten be

palen door wat de meeste inkomsten oplevert, stelt Luft het andere ex

treem, dat zich bij HMO's kan voordoen: daar hangt dan de beslissing 

om wel of niet tot preventie over te gaan (in plaats van een eventueel 

noodzakelijke medische behandeling op een later tijdstip af te wachten) 

vooral af van de hoogte van de totaal te verwachten kosten, over een 

langere termijn bekeken 3). Ook heeft Luft aanwijzingen, dat, zeker in 

een bepaald aantal gevallen, de health maintenance organisaties zélf 

meer waarde hechten aan preventie dan de daaraan verbonden artsen. Hij 

1) schrijver behandelt in zijn artikel alleen secundaire preventie. 
Bovendien maakt hij - anders dan Warner ( 136, 1979) - nauwelijks 
onderscheid in soorten secundaire preventie. Vandaar dat hier alleen 
gesproken wordt over de omvang van de preventieve zorg en niet over 
het soort. 

2 ) op te merken valt nog, dat Luft in zijn artikel naast de term 'economie 
incentives ' niet de term 'non-economie incentives' gebruikt . Wel 
spreek t hij van 'non-economie factors', die van groot gewicht zijn in 
de besluitvorming bij artsen om al of niet tot preventieve hulpverle
ning over te gaan. (De nadruk, die in de opleiding van medische stu
denten doorgaans gelegd wordt op curatieve zorg ; de medische ethiek; 
de bekommernis om het lot van de patiënt). 

3) ook Warner (90 p 125) onderkent dat. De financiële prikkel, die er 
van 'prepayment' uitgaat, moedi8t een effectieve behandeling op een 
zeker moment alleen maar aan als, en voorzover, daarmee voor de HMO 
hoge uitgaven op een later tijdstip voorkomen kunnen worden. 
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wijst in dit verband op het Health Insurance Plan in New York, 

waarbij aan een groep artsen naast het vaste salaris extra in

komsten in het vooruitzicht gesteld werden voor het doen van be

paalde preventieve verrichtingen. 

"The existence of such incentive payments suggests that the 

'desired behavior' would not always be met without special 

ineen ti ves" (119 p 162) . 

Warner (90 p 123/124) wijst erop, dat van honorering op verrichtin

genbasis geen prikkel uitgaat tot gezondheidsvoorlichting en -opvoe

ding (GVO), noch op de arts noch op de burger. Extreem gesteld, kost 

het de medische professie uiteindelijk een stuk klandizie, als de 

voorlichting slaagt en het aantal patiënten, dat zich met medische 

klachten tot de dokter wendt daardoor kleiner wordt. Voor de patiënt 

is de prikkel tot het opdoen van GVO gering, als hij zelf voor de 

kosten daarvan moet opdraaien. Bij HMO's ligt dat anders. Deze bevor

deren wél GVO en preventieve gezondheidszorg, maar overigens niet in 

onbeperkte mate. GVO en preventie worden aangemoedigd in de mate 

waarin latere ziekten, handicaps en medische kosten voorkomen kunnen 

worden. Als het voornamelijk niet-medische kosten zullen zijn, die 

voorkomen kunnen worden, zal de prikkel tot GVO en preventie zwakker 

worden. Als de gemiddelde levensduur verder zou toenemen, zouden de 

medische kosten later verder stijgen. Overige factoren, zoals humani

taire overwegingen, buiten beschouwing latend, werkt dat volgens 

Warner GVO en preventie zelfs tegen (90 p 125). Hij is dan ook van 

mening, dat HMO's in hun huidige vorm zowel incentives pro als contra 

preventie en bepaalde vormen van medische behandeling kennen. 

Willen de HMO's nog meer aan hun doel beantwoorden, dan moet de "medi

cal, insurance" eigenlijk omgebouwd worden tot een "health maintenance 

insurance". Meer daarover volgt in de volgende paragraaf. 

V.4 . Eventuele mogelijkheden tot bevordering van preventie 

De literatuur, die wij erop nageslagen hebben, biedt nauwelijks goed 

uitgewerkte voorstellen om preventie van de kant van medici, burgers 

en derden te bevorderen. Op de plaatsen, waar dan toch iets daarover 

gezegd wordt, gaat het veeleer om algemene aanwijzingen over de rich-
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ting, waarin een oplossing van dit vraagstuk eventueel gezocht zou 

moeten worden dan om uitgewerkte, concrete voorstellen. Wij zullen 

ons daarom beperken tot een korte bespreking van enkele aangegeven 

richtingen. 
1) 

Knowles (169, 1977) is een sterk pleitbezorger van het bevorderen 

van een individuele verantwoordelijkheid bij ieder mens voor zijn/ 

haar eigen gezondheid . Pogingen daartoe zijn echter veel te vaak 

gestrand op en verzand in discussies over individuele rechten. 

Knowles ziet liever een benadrukking van de morele plicht, die een

ieder behoort te hebben voor het waken over zijn of haar eigen ge

zondheid. Pas daarna mag er gesproken worden van een "recht op gezond

heidszorg": 

"The individual then has the 'right' to expect help with infor

mation, accessible services of good quality, and minimal finan

cial harriers" (169 p 59). 

Bij diens bespreking van enkele documenten van de Engelse nationale 

overheid, waarin onder meer gepleit wordt voor meer preventieve gezond

heidszorg - vooral via een bevordering van ieders eigen, persoonli j ke 

verantwoordelijkheid voor ziekte en gezondheid - vraag Alan Davis (39, 

1979) zich af, waarom daarin geen suggesties gedaan worden ter af

schaffing van het 'monopolie van de medische professie op medische 

kennis en informatie' (39 p 134) . Het leggen van meer verantwoordelijk

heid voor ziekte en gezondheid in de handen van de patiënten zelf, 

moet gepaard gaan met meer overdracht van kennis en informatie, die nu 

nog te zeer in handen is van de medici. 

Phelps is, zoals wij eerder vermeldden, tegenstander van een aanzien

lijke uitbreiding van secundaire preventie in de vorm van screenings

onderzoek. Gezondheid noch het niveau van medische uitgaven zijn daar

mee gebaat. Hij is daarom evenmin een voorstander van een uitbreiding 

van de inbouw van dergelijk onderzoek in het verzekeringspakket. Ook 

Luft is - zij het in mindere mate - die mening toegedaan. In zijn 

slotparagraaf stelt hij voorzichtig: 

l) zie ook p 9 
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"This paper suggests that if, for some reason, more 'preventive 

services' is the goal, then complete ambulatory coverage is 

likely to be the easiest policy to implement. 

But it is not at all clear that more is necessary better. Al

though some preventive services are probably better than none, 

and there is convincing evidence supporting the value of certain 

procedures, there is a rather large gray area in which the ser

vices do no hann and little good. They are, however, almost al

ways cost ly" (119 p 165). 

Marcia Kramer houdt in haar artikel "self-inflicted disease: who 

should pay for care?", dat toegespitst is op een oplossing van het 

rokersprobleem, geen pleidooi voor inhouding van financiële hulp 

van verzekeraarszijde aan mensen, die door hun eigen gedrag ziek

te(n) opgelopen hebben en medische hulp daarbij nodig hebben. In 

plaats van mensen achteraf voor de financiële gevolgen van hun on

gezonde leefgedrag te laten opdraaien, acht zij het beter om ver 

voor het eventuele uitbreken van ziekte hen te wijzen op hun onge

zonde gedrag door bijvoorbeeld extra accijns te heffen. De opbreng

sten zouden dan besteed moeten worden aan de bestrijding van oor

zaken en gevolgen, die gevreesd worden van het als ongewenst te 

boek staande gedrag. Zodoende zouden de extra kosten, die rokers 

behalve zichzelf ook anderen aandoen, voor hun eigen rekening komen. 

Zodoende wordt ook het bezwaar weggenomen, dat veel mensen, die me

dische hulp hard nodig hebben maar daar het geld voor missen, die 

hulp niet zouden krijgen, omdat derden niet in de kosten daarvan 

willen voorzien . Een bijkomend voordeel van zo'n extra heffing op 

rookartikelen is, volgens Marcia Kramer, dat de roker bij iedere 

aankoop van rookartikelen steeds aan dit voor eigen en andermans 

gezondheid schadelijke gedrag herinnerd zal worden l). 

Tot slot mag hier niet de poging onvenneld blijven, die Warner 

ondernomen heeft om de tegenstrijdige incentives, die er van pre

payment op de HMO's uit kunnen gaan, met elkaar in het reine te 

brengen. 

1) de schrijfster vergeet daarbij echter te wiJzen op de moeilijkheid 
zo'n extra heffing bij voortduring 'zichtbaar' te maken 
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Zijn voorstel is het om aan het huidige, reeds omvangrijke ver

zekeringspakket, dat de HMO's hun leden verschaffen, twee andere 

verzekeringsvormen toe te voegen, namelijk een verzekering tegen 

loonderving wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en een 

levensverzekering. Door het een en ander ontstaat er een incentive 

structuur, die de HMO's ertoe aanspoort naar de hele gezondheid van 

de leden te kijk~n en niet alleen naar de lichamelijke gezondheid. 

Preventieve handelingen, ook al zouden zij later voornamelijk niet

medische kosten kunnen voorkomen, zullen daardoor eerder ter hand 

genomen worden. 

Volgens Warner benadrukt deze Health Maintenance Insurance (HMI) het 

1.n het algemeen te weinig onderkende verschil tussen "medische zorg" 

en "gezondheidszorg" (90 p 129). 
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Bijlage 3 

Lijst van aanbevolen tijdschriften 

Health Care Management Review 

. d d . !) Health Pol1cy an E ucat1on 

Hospita! & Health Services Administration 

. 2) 
Inquiry 

Journal of Health Polities, Policy and Law 

Journal of Health and Social Behavior 

Journal of Human Resources 

Medica! Care 

Policy Sciences 

Social Science & Medicine 

Social Security Bulletin '. 

Topics in Health Care Financing 

1) aan de kwalificatie 'aanbevolen' is in dit geval een voorbehoud 
verbonden: het allereerste nunnner van dit tijdschrift verscheen 
in voorjaar 1979, terwijl het tweede afleveringsnummer pas voor
jaar 1980 uitgekomen is 

2) niet te verwarren met het gelijknamige tijdschrift dat als onder
titel heeft: Interdisciplinary journal of philosophy and the 
social sciences. Het wordt in Oslo uitgegeven. 
Het Inquiry waar het in voorliggend rapport om te doen is, heeft 
als ondertitel: "The Journal of Health Care Organization, Provi
sion and Financing". Het wordt uitgegeven door de Blue Cross 
Association te Chicago (USA). 




