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Voorwoord 
 
 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een evaluatie van verwachte effecten van 
integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Dit 
project is mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw, programma 
gezondheidszorgonderzoek (dossiernr. 510000002). De inhoud van het rapport is 
besproken in stakeholdersvergaderingen bestaande uit onder andere vertegenwoordigers 
van patiëntenorganisaties, verscheidene beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, het RIVM 
en de Nederlandse Zorgautoriteit. De auteurs danken alle deelnemers van de 
stakeholdersvergaderingen voor hun waardevolle inbreng. In het bijzonder gaat onze dank 
uit naar het consortium van het Trimbos, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit 
van Tilburg, Universiteit van Maastricht en het RIVM voor hun inbreng met betrekking 
tot de effecten van disease management.  
 
 
Utrecht, december 2011 
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Samenvatting 
 
 
 
Met ingang van 2010 is integrale bekostiging van chronische zorg voor een aantal 
aandoeningen landelijk ingevoerd. Per 1 januari is het ingevoerd voor diabetes mellitus 
type II en voor patiënten die risico lopen op hart- en vaatziekten, oftewel vasculair risico-
management (VRM) en per 1 juli 2010 voor patiënten met COPD. Gebrek aan samen-
werking tussen verschillende zorgverleners, mede veroorzaakt door een gefragmenteerde 
organisatie en bekostiging van chronische zorg, waren de aanleiding voor de introductie 
van een nieuwe organisatie- en bekostigingsstructuur voor chronische zorg.  
 
Bij integrale bekostiging onderhandelt de zorgverzekeraar over één bedrag voor alle zorg 
van de patiënt omtrent de betreffende aandoening met een zogenaamde hoofdcontractant. 
Een zorggroep wordt hoofdcontractant voor het zorgpakket van de patiënt met betrekking 
tot de specifieke ziekte. De hoofdcontractant kan daaropvolgend andere zorgverleners uit 
zowel de eerste als tweede lijn subcontracteren. Voorwaarde voor de invoering is de 
beschikbaarheid van zorgstandaarden, zodat productomschrijving, minimale kwaliteits-
eisen en prestatie-indicatoren voorhanden zijn of gemakkelijk kunnen worden ont-
wikkeld.  
 
Door middel van de invoering van integrale bekostiging wordt beoogd de multidiscipli-
naire samenwerking te versterken door financiering over de lijnen van zorg heen te 
trekken en daardoor bij te dragen aan het realiseren van gezondheidswinst voor 
chronische patiënten, en aan de betaalbaarheid van de zorg. Daarnaast beoogt integrale 
bekostiging het werken volgens zorgstandaarden te bevorderen. Verder dient met 
integrale bekostiging empowerment van de patiënt meer te worden gestimuleerd en te 
worden ontwikkeld en dient de zorg inzichtelijk te worden gemaakt door het rapporteren 
over proces- en uitkomstindicatoren in de zogenaamde minimale dataset. Door middel 
van de invoering van integrale bekostiging wordt eigenlijk beoogd de zorg steeds meer 
volgens het principe van disease management te organiseren en te leveren. Disease 
management is in Nederland nog niet overal (volledig) geïntroduceerd, waardoor 
integrale bekostiging indirect het werken volgens het principe van disease management 
stimuleert.  
 
In feite vinden er met de introductie van integrale bekostiging twee veranderingen plaats: 
verdere introductie van disease management en een verandering in de organisatie en 
bekostigingsstructuur, waarin onder andere een markt is gecreëerd in de gezondheidszorg 
tussen zorgverzekeraars en zorggroepen. De effecten van integrale bekostiging zullen 
deels afhangen van het concurrentieniveau op de markt van zorgverzekeraars en zorg-
groepen. 
 
Over welke effecten de invoering van integrale bekostiging precies zal hebben, is nu nog 
weinig bekend. Dit onderzoek had als doel aan de hand van literatuuronderzoek een 
evaluatie uit te voeren naar de verwachte effecten van integrale bekostiging op kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. In de literatuur is weinig onderzoek 
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bekend dat verdere invoering van disease management en veranderde organisatie- en 
bekostigingsstructuur gezamenlijk analyseert. Daarom werd allereerst apart in de 
literatuur gezocht naar effecten van (1) disease management en (2) een organisatie- en 
bekostigingsstructuur die past binnen integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van de zorg. Daarna werd op basis van eerder onderzoek bepaald 
in hoeverre er sprake is van concurrentie op de markt tussen zorggroepen en zorgver-
zekeraars in Nederland en werd een aantal mogelijk scenario’s beschreven welke invloed 
deze concurrentieniveaus kunnen hebben op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaar-
heid van zorg. Uit deze 3 deelonderzoeken werd tot slot een synthese gemaakt voor de 
Nederlandse situatie, waarin uitspraken werden gedaan over de verwachte effecten van 
integrale bekostiging op de (1) kwaliteit, (2) toegankelijkheid en (3) betaalbaarheid van 
de zorg. Naast de effecten van integrale bekostiging op de zorg voor chronische 
aandoeningen werd tevens op basis van literatuuronderzoek onderzocht welke effecten 
disease management heeft op de zorg die buiten disease management valt, om zo een 
indicatie te geven of integrale bekostiging eventueel een effect kan hebben op de zorg die 
buiten integrale bekostiging valt. En werden effecten van een soortgelijke organisatie- en 
bekostigingsstructuur van zorg op het uitsluiten van zorgverleners worden geanalyseerd.  
 
De volgende vraagstellingen werden beantwoord: 
1. a. Welke effecten heeft disease management op de kwaliteit en betaalbaarheid van 

de zorg?  
b. Welke effecten heeft disease management voor de zorg die buiten disease 

management valt? 
2. a. Welke effecten heeft de verandering in organisatie- en bekostigingsstructuur van 

zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg?  
b. En in hoeverre worden bepaalde zorgverleners en/of zorginstellingen uitgesloten 

binnen een soortgelijk organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg?  
3. In hoeverre is er in Nederland sprake van concurrentie op de verschillende markten? 

En welke invloed hebben bepaalde marktmachten op de kwaliteit, toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van de zorg? 

4. Welke effecten van de invoering van integrale bekostiging, zijn er op basis van een 
synthese uit de vraagstelling 1, 2 en 3 te verwachten op het gebied van kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg?  

 
Welke effecten heeft disease management op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg? 
Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat disease management programma’s voor 
diabetes mellitus en COPD voornamelijk neutrale effecten laten zien op het gebied van de 
kwaliteit van zorg (bijvoorbeeld bloeddruk en ziekenhuisopnames), terwijl bij program-
ma’s met betrekking tot hartfalen voornamelijk neutraal tot positieve effecten werden 
waargenomen. Dit betekent dat bij uitkomstmaten in het geval van een neutraal effect in 
0-33% en bij een neutraal tot positief effect in 33-67% van de onderzoeken een 
significant positief effect werd gevonden. Literatuur omtrent de effecten van 
cardiovasculair risicomanagement was zeer schaars.  
 
Het aantal publicaties met betrekking tot de kosten van disease management programma’s 
was gering, dit betrof zes artikelen voor diabetes, vier voor COPD en zeven voor 
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hartfalen. Voor hartfalen, diabetes en COPD werden zowel neutrale als kostenbesparende 
effecten waargenomen. Geen enkel onderzoek vond significant hogere kosten in disease 
management programma’s vergeleken met gebruikelijke zorg.  
 
Het literatuuronderzoek laat zien dat disease management programma’s weinig effecten 
hebben. Echter als er effecten werden waargenomen waren deze (bijna) altijd in het 
voordeel van disease management programma’s, zowel ten aanzien van de kwaliteit van 
zorg als de betaalbaarheid van zorg.  
 
Welke effecten heeft disease management op de zorg die buiten disease management valt? 
Het literatuuronderzoek naar de effecten van disease management op de zorg die buiten 
disease management valt leverde geen duidelijke resultaten op. QOF ‘Quality and 
Outcome Framework’, uit het Verenigd Koninkrijk komt nog het meest in de buurt van 
disease management. Onderzoek op basis van deze QOF liet zien dat er in sommige 
gevallen negatieve effecten kunnen optreden, zoals een negatief effect op de kwaliteit van 
zorg buiten programma’s en continuïteit van de zorg.  
 
Welke effecten heeft de verandering in organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 
Voor deze vraagstelling is onderzocht welke effecten health maintenance organisations 
(HMO) en accountable care organisations (ACO) hadden op de kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van zorg. Beide organisatie- en bekostigingssystemen vertonen in 
meer of mindere mate gelijkenissen met integrale bekostiging. Literatuur met betrekking 
tot ACO’s was schaars, waardoor hierover geen conclusies konden worden getrokken. 
Onderzoek naar HMO’s liet zien dat als zorgaanbieders meer risico dragen voor de kosten 
van zorg het mogelijk positieve effecten kan hebben op de kosten van zorg. Echter, de 
toegankelijkheid van de zorg kan hierdoor worden beperkt en er werden effecten van 
(ongewenste) selectie van patiënten gevonden. Effecten op de kwaliteit van de zorg waren 
niet eenduidig.  
 
In hoeverre worden bepaalde zorgverleners en zorginstellingen uitgesloten binnen een 
soortgelijk organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg? 
Onderzoek naar effecten in termen van het uitsluiten van zorgverleners en zorginstel-
lingen was schaars: slechts drie onderzoeken werden geïncludeerd. Deze onderzoeken 
lieten zien dat het voorkomt dat sommige zorgverleners en -instellingen werden uit-
gesloten door HMO’s, waarbij de geografische ligging, kosten en kwaliteit een rol leken 
te spelen. Het gezamenlijk optrekken van zorgverleners en zorginstellingen bij de 
contractonderhandelingen leek een positieve invloed te hebben op het verkrijgen van 
contracten. 
 
In hoeverre is er in Nederland sprake van concurrentie op de markt van zorggroepen en 
zorgverzekeraars? En welke invloed hebben bepaalde marktmachten op de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 
Het concurrentieniveau van zorgverzekeraars en zorggroepen werd bepaald per GGD 
regio, waarbij bij zorgverzekeraars de Herfindalhl-Hischman Index (HHI) en bij zorg-
groepen het marktaandeel huisartsen werd gebruikt als maat voor concurrentie. De HHI 
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varieerde van 0,16 tot 0,67 met een gemiddelde van 0,31, wat wijst op een oligopsonie op 
de markt van zorgverzekeraars. Het marktaandeel betreffende huisartsen van zorggroepen 
varieerde van 1% tot 81% met een gemiddeld marktaandeel van 25%. Bij 15% van de 
zorggroepen was er sprake van een marktaandeel van 50% of groter, wat volgens de 
vuistregel van de NMa kan leiden tot problemen. Het is op basis van de concurrentie-
niveaus niet mogelijk om op één scenario uit te komen, omdat er in de markt vaak veel 
onzekerheden spelen die niet van te voren kunnen worden ingeschat. Om deze reden 
werden drie verschillende theoretische scenario’s geschetst:  
1. Gebrek aan vertrouwen van zorgverzekeraars 

In dit scenario geloven zorgverzekeraars niet in de effecten van integrale bekostiging 
en zullen zorgverzekeraars waarschijnlijk niet deelnemen aan integrale bekostiging.  

2. Vertrouwen van zorgverzekeraar, geen differentiatie tussen patiënten in zorggroep 
In dit scenario geloven zorgverzekeraars in de effecten van integrale bekostiging, 
maar willen zorggroepen geen onderscheid maken in de zorg die zij leveren binnen 
integrale bekostiging. De prijs van de zorg hangt in dit scenario af van de mate 
waarin zorgverzekeraars willen concurreren. In gebieden met een groter marktaandeel 
van zorggroepen zullen prijzen wellicht hoger uitpakken. Er wordt in beperkte mate 
door zorggroepen en zorgverzekeraars op de kwaliteit van zorg ingespeeld, omdat 
initiatieven van zorgverzekeraars ook zichtbaar zijn bij patiënten van andere 
zorgverzekeraars.  

3. Vertrouwen van zorgverzekeraar, differentiatie tussen patiënten in zorggroep. 
In dit scenario geloven zorgverzekeraars in de effecten van integrale bekostiging, en 
willen zorggroepen onderscheid maken in de zorg die zij leveren binnen integrale 
bekostiging. De prijs van de zorg hangt in dit scenario af van de mate waarin 
zorgverzekeraars willen concurreren. Daarnaast zal er door zorgverzekeraars 
gedifferentieerd worden in de kwaliteit van zorg, wat uiteindelijk zal kunnen leiden 
tot meer zorg op maat. In gebieden met grotere macht van zorggroepen zullen prijzen 
wellicht hoger uitpakken en kan een verminderde stimulans bestaan om de kwaliteit 
van zorg te verhogen.  

 
Conclusie 
Uit de evaluatie van de verwachte effecten van integrale bekostiging op de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg komt naar voren dat de potentiële effecten op 
korte termijn op de kwaliteit van zorg voor diabetes mellitus en COPD gering zijn, terwijl 
bij hartfalen wel verbeteringen kunnen worden verwacht. Daarnaast kan met de invoering 
van integrale bekostiging de betaalbaarheid van zorg mogelijk worden verbeterd. Echter, 
zowel de effecten op de kwaliteit als betaalbaarheid van zorg hangen sterk af van het 
gedrag van zorgverzekeraars en zorggroepen op de markt. Indien zorgverzekeraars 
vertrouwen tonen in de invoering van integrale bekostiging en daarnaast ook willen 
concurrenten, en zorggroepen onderscheid willen maken in de zorg die zij leveren binnen 
integrale bekostiging tussen patiënten, kunnen potentiële effecten in de kwaliteit en 
betaalbaarheid van zorg tot zijn recht komen. Verder zijn er aanwijzingen dat de toe-
gankelijkheid van zorg - in termen van keuzevrijheid en selectie van patiënten - mogelijk 
beperkt zou kunnen worden bij integrale bekostiging, en dat de kwaliteit van zorg die 
buiten integrale bekostiging valt mogelijk afneemt. Samenvattend, op basis van de 
literatuur zijn er beperkte effecten te verwachten van integrale bekostiging op de kwalteit 

12 Integrale bekostiging, NIVEL 2011 



van zorg, zijn verbeteringen in de betaalbaarheid van zorg mogelijk en zou de toeganke-
lijkheid van zorg beperkt kunnen worden bij integrale bekostiging. 
 
Integrale bekostiging kan een aantal negatieve effecten hebben voor zorgverleners of 
patiëntengroepen doordat bepaalde zorgverleners of patiëntengroepen kunnen worden 
uitgesloten, of door minder aandacht voor de zorg buiten de bekostiging. Daarnaast kan 
de ontwikkeling van integrale bekostiging geremd worden door het ontbreken van 
voldoende concurentiegedrag tussen zorgverzekeraars of door terughoudend gedrag van 
zorgverzekeraars om nieuwe aandoeiningen op te nemen. Het verdient aanbeveling al 
deze aspecten te monitoren opdat tijdig bijgestuurd kan worden indien gewenst. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 
 
Met ingang van 2010 is integrale bekostiging van chronische zorg voor een aantal 
aandoeningen landelijk ingevoerd. Per 1 januari is het ingevoerd voor diabetes mellitus 
type II en voor patiënten die risico lopen op hart- en vaatziekten, oftewel vasculair risico-
management (VRM) (VWS, 2008) en per 1 juli 2010 voor patiënten met COPD. Op een 
later moment wordt beoogd de zorg voor hartfalen integraal te bekostigen. Gebrek aan 
samenwerking tussen verschillende zorgverleners, mede veroorzaakt door een gefrag-
menteerde organisatie en bekostiging van chronische zorg, waren de aanleiding voor de 
introductie van een nieuwe organisatie- en bekostigingsstructuur voor chronische zorg. 
Samenwerking tussen zorgverleners is belangrijk voor patiënten met een chronische 
ziekte, omdat 89% van hen contact heeft met meer dan één zorgverlener en 23% zelfs met 
zes of meer (Van Dijk et al., 2009). Daarnaast konden verschillende zorgverleners 
dezelfde zorg leveren en declareren (VWS, 2008 dec), wat leidde tot dubbele bekostiging.  
 
Bij integrale bekostiging onderhandelt de zorgverzekeraar over één bedrag voor alle zorg 
van de patiënt omtrent de betreffende aandoening met een zogenaamde hoofdcontractant. 
Een zorggroep wordt hoofdcontractant voor het zorgpakket van de patiënt met betrekking 
tot de specifieke ziekte. De hoofdcontractant kan daaropvolgend andere zorgverleners uit 
zowel de eerste als tweede lijn subcontracteren. Uitgangspunt van het beleid is dat de 
zorg rond de patiënt wordt georganiseerd en niet de patiënt rond de zorg. Voorwaarde 
voor de invoering is de beschikbaarheid van zorgstandaarden zodat productomschrijving, 
minimale kwaliteitseisen en prestatie-indicatoren voorhanden zijn of gemakkelijk kunnen 
worden ontwikkeld. De periode 2010 tot en met 2012 wordt als overgangsperiode gezien, 
waarin voor patiënten ook nog op basis van geleverde zorg per afzonderlijke zorgverlener 
kan worden gedeclareerd.  
 
Twee veranderingen door integrale bekostiging 
In feite vinden er met de introductie van integrale bekostiging twee veranderingen plaats, 
één direct en één indirect. Met integrale bekostiging wordt indirect het werken volgens 
het principe van disease management gestimuleerd. Daarnaast wordt direct de organisa-
tie- en bekostigingsstructuur van zorg veranderd voor een deel van de chronische zorg. 
 
Disease management 
Door middel van de invoering van integrale bekostiging wordt beoogd de zorg steeds 
meer volgens het principe van disease management te organiseren en te leveren, ook 
ketenzorg of programmatische aanpak genoemd. Disease management wordt gedefinieerd 
als ‘de programmatische en systematische aanpak van specifieke ziekten en gezondheids-
problemen door middel van het gebruik van managementinstrumenten met als doel de 
kwaliteit en de doelmatigheid te bevorderen’ (Spreeuwenberg & Pop, 2000). Volgens het 
op de literatuur gebaseerde chronische zorgmodel van Wagner bestaat disease 
management ideaal gezien uit zes gerelateerde componenten (Wagner et al., 2001): 
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(1) algemeen gezondheidsbeleid: het tot stand brengen van gezondheidsbeleid, waaronder 
de financiering; (2) gebruik van lokale ondersteuning: aansluiting zoeken bij bestaande 
gezondheidsbevorderende initiatieven in de gemeenschap, zoals patiëntenverenigingen; 
(3) support bij zelfmanagement: de patiënten o.a. informeren en educatie geven om hen te 
ondersteunen een centrale rol in de behandeling van hun chronische aandoening op zich 
te nemen; (4) organisatie van zorgproces: efficiënte levering van zorg door o.a. goed 
gedefinieerde rollen, geplande interacties tussen zorgverleners, en regelmatig follow-up 
door een zorgteam; (5) beslissingsondersteuning: protocollair werken op basis van 
evidence based richtlijnen; en (6) klinisch informatiesysteem: organiseren van 
patiëntendata om een efficiënte en effectieve zorg te faciliteren. De componenten 3 tot en 
met 6 richten zich op de organisatie van het zorgprogramma zelf.  
 
Binnen integrale bekostiging komen de componenten 3 t/m 6 in meer of mindere mate 
aan bod. Door middel van de invoering van integrale bekostiging wordt beoogd de multi-
disciplinaire samenwerking te versterken door financiering over de lijnen van zorg heen 
te trekken en daardoor bij te dragen aan het realiseren van gezondheidswinst voor 
chronische patiënten, en aan de betaalbaarheid van de zorg. Dit komt overeen met de 
component organisatie van zorgproces uit het chronisch zorgmodel van Wagner. Daar-
naast beoogt integrale bekostiging het werken volgens zorgstandaarden te bevorderen. 
Doordat het pakket binnen integrale bekostiging afgeleid dient te worden uit zorg-
standaarden, vormen de zorgstandaarden voor een zekere beslissingsondersteuning 
(component 5). Verder dient met integrale bekostiging empowerment van de patiënt meer 
te worden gestimuleerd en ontwikkeld, doordat zorgverlening binnen integrale be-
kostiging meer vanuit een proactief perspectief moet worden verleend (VWS, 2009 apr.). 
Het stimuleren van patiënt empowerment valt deels samen met de component zelf-
management (component 3). Om de verleende zorg inzichtelijk te maken, dienen 
hoofdcontracten binnen integrale bekostiging te rapporteren aan zorgverzekeraars over 
proces- en uitkomstindicatoren in de zogenaamde minimale dataset (VWS, 2009 juli). In 
de minimale dataset dienen daarnaast ook de contacten van de patiënt met zorgverleners 
te worden vastgelegd (NZa, 2010). De minimale dataset vormt daarmee in zekere zin het 
informatiesysteem in de component ‘klinisch informatiesysteem’. Disease management is 
in Nederland nog niet overal (volledig) geïntroduceerd, waardoor integrale bekostiging 
indirect het werken volgens het principe van disease management stimuleert. 
 
Organisatie- en bekostigingsstructuur 
Met de invoering van integrale bekostiging wordt de organisatie- en bekostigingsstructuur 
van zorg veranderd voor een deel van de chronische zorg. De hoofdcontractant, op dit 
moment een zorggroep meestal bestaande uit voornamelijk huisartsen (van Til et al., 
2010), dient de zorg volgens de zorgstandaarden te leveren en te organiseren binnen het 
met de zorgverzekeraar onderhandelde bedrag. In feite neemt de zorggroep de organisatie 
van zorg voor de chronische aandoeningen over van de zorgverzekeraars. Het is nu de 
zorggroep die afspraken maakt omtrent de geleverde zorg en financiering met andere 
zorgverleners in dienst van de zorggroep, zoals bijvoorbeeld diëtisten. Daarnaast draagt 
de zorggroep ook een financieel risico. Indien de geleverde zorg binnen integrale be-
kostiging hoger uitvalt dan geraamd, zal de zorggroep zelf voor de kosten moeten op-
draaien. Terwijl in het oude systeem de zorgverzekeraar nog opdraaide voor eventuele 
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hogere kosten van de zorg van chronische aandoeningen. Afhankelijk van de manier van 
de bekostiging van in dienst zijnde zorgverleners kan de zorggroep een deel van het 
financiële risico overdragen aan de zorgverleners. Indien deze zorgverleners bijvoorbeeld 
per patiënt een bedrag krijgen, is het financiële risico voor de zorggroep een stuk kleiner 
dan wanneer zorgverleners per contact betaald worden met het risico op een hoger aantal 
contacten dan beraamd.  
 
Met de introductie van integrale bekostiging worden twee nieuwe markten gecreëerd. Ten 
eerste een markt waarin zorggroepen en zorgverzekeraars onderhandelen over de prijs en 
invulling van de zorg voor een deel van de chronische aandoeningen. Ten tweede ontstaat 
een markt waarin zorggroepen met subcontractanten onderhandelen over de prijs en 
kwaliteit van de zorg die niet door de zorggroep zelf wordt geleverd.  
 
Literatuur 
Welke effecten de invoering van integrale bekostiging precies zal hebben, is nu nog niet 
bekend. Het RIVM heeft voor de landelijke introductie van integrale bekostiging onder-
zoek gedaan bij 10 zorggroepen die op experimentele basis ervaring opdeden met inte-
grale bekostiging voor patiënten met diabetes mellitus. Uit dit onderzoek kwam naar 
voren dat de zorg die binnen integrale bekostiging viel en de prijs daarvan sterk varieerde 
tussen de zorggroepen. Alle contracten van zorggroepen omvatten de jaarlijkse en 3-
maandelijkse controles in de huisartsenpraktijk en jaarlijks oog- en voetonderzoek, maar 
grote verschillen bestonden onder andere over additionele consulten omtrent diabetes, 
diëtetiek en support bij zelfmanagement. Na 1 jaar werden nog geen substantiële 
veranderingen waargenomen in patiëntuitkomsten, zoals de HbA1c, bloeddruk en 
cholesterol-waarden, en tevredenheid van patiënten wat betreft de samenwerking van 
zorgverleners (Struijs et al., 2009).  
 
In een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt ingegaan op eventuele 
effecten en risico's die de invoering van integrale bekostiging met zich mee kan brengen 
(NZa, 2009). Een belangrijk risico dat genoemd wordt is dat aanbieders een groot aandeel 
hebben binnen hun markt, waardoor de betaalbaarheid van de zorg in het geding kan 
komen. De effecten van integrale bekostiging zullen deels afhangen van het concurrentie-
niveau op de markt voor zorgverzekeraars en hoofdcontracten (zorggroepen). Bij een 
groot marktaandeel van hoofdcontractanten, kan de prijs voor zorg van bijvoorbeeld 
patiënten met diabetes veel hoger uitvallen en kan de stimulans voor hoofdcontractanten 
ontbreken om de kwaliteit te verhogen, dan wanneer er sprake is van volledige concur-
rentie (Varkenvisscher et al., 2009). Maar ook de keuzevrijheid van de patiënten kan 
hierdoor beperkt worden, doordat in principe slechts een beperkt aantal zorgverleners 
binnen de zorggroep hoeft te worden gecontracteerd. Door de NZa genoemde voordelen 
zijn het beperken van dubbele bekostiging en bevorderen van substitutie van de tweede 
naar de eerste lijn en binnen de eerste lijn.  
 
In een artikel van het NIVEL (Van Dijk et al., 2009) kwam naar voren dat de zorg voor 
patiënten binnen de vier patiëntencategorieën (diabetes, COPD, hartfalen en VRM) voor 
het grootste deel betrekking heeft op andere klachten dan die onder integrale bekostiging 
vallen. Daarnaast bleek dat een substantieel deel van patiënten met één van de vier 
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genoemde chronische aandoeningen, ook nog lijden aan één van de andere vier boven-
genoemde chronische aandoeningen. Dit brengt het risico mee van het dubbele bekosti-
ging van zorg die in twee zorgstandaarden valt. Daarnaast kwam uit een artikel van Van 
Dijk et al. (2010) naar voren dat integrale bekostiging slechts een fractie van zorg in de 
huisartsenpraktijk dekt. Het anders bekostigen van de zorg voor een deel van de 
chronische zorg kan daarmee van invloed zijn op de geleverde zorg voor andere patiënten 
in de huisartsenpraktijk. Tevens bleek uit analyses van de zorgstandaarden dat de te 
leveren zorg niet één op één uit de zorgstandaarden voortvloeit (Quak et al., 2009). Welke 
zorg precies aangeboden dient te worden binnen integrale bekostiging is daardoor voor 
meerdere interpretaties vatbaar, wat ook terug te zien was in de resultaten van Struijs et 
al. (2009), in de verschillen van de invulling van contracten binnen integrale bekostiging.  
 
 

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 
 
Dit onderzoek beoogt aan de hand van literatuuronderzoek een evaluatie uit te voeren 
naar de verwachte effecten van integrale bekostiging op kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg. De kwaliteit van zorg wordt in dit rapport geëvalueerd aan de 
hand van procesuitkomsten, intermediaire uitkomsten en uitkomsten van zorg op patiënt-
niveau. Toegankelijkheid wordt gedefinieerd als de toegankelijkheid van de zorg zelf en 
het eventueel uitsluiten van patiënten. En betaalbaarheid is gedefinieerd als de kosten van 
zorg op patiëntniveau.  
 
In de literatuur is weinig onderzoek bekend die de twee eerder genoemde veranderingen, 
verdere invoering van disease management en veranderde organisatie- en bekostigings-
structuur, gezamenlijk analyseren. Daarom wordt allereerst apart in de literatuur gezocht 
naar effecten van (1) disease management en (2) een organisatie- en bekostigingsstructuur 
van zorg die past binnen integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-
baarheid van de zorg. Daarna zal er op basis van eerder onderzoek van het NIVEL 
(Venema, 2010) worden bepaald in hoeverre er sprake is van concurrentie op de ver-
schillende markten in Nederland en welke invloeden bepaalde marktmachten hebben op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Uit deze 3 deelonderzoeken zal 
tot slot een synthese worden gemaakt voor de Nederlandse situatie, waarin uitspraken 
worden gedaan over de verwachte effecten van integrale bekostiging op de (1) kwaliteit, 
(2) toegankelijkheid en (3) betaalbaarheid van de zorg voor chronische aandoeningen. 
Naast de effecten van integrale bekostiging op de zorg voor chronische aandoeningen zal 
tevens op basis van literatuuronderzoek worden onderzocht welke effecten disease 
management heeft op de zorg die buiten disease management valt, om zo een indicatie te 
geven of integrale bekostiging eventueel een effect kan hebben op de zorg die buiten 
integrale bekostiging valt. En zullen effecten van een soortgelijke organisatie- en 
bekostigingsstructuur van zorg op het uitsluiten van zorgverleners worden geanalyseerd.  
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De volgende vraagstellingen worden beantwoord: 
1. a. Welke effecten heeft disease management op de kwaliteit en betaalbaarheid van 

de zorg?  
b. Welke effecten heeft disease management voor de zorg die buiten disease 

management valt? 
2. a. Welke effecten heeft de verandering in organisatie- en bekostigingsstructuur van 

zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg?  
b. En in hoeverre worden bepaalde zorgverleners en/of zorginstellingen uitgesloten 

binnen een soortgelijk organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg?  
3. In hoeverre is er in Nederland sprake van concurrentie op de markt van zorggroepen 

en zorgverzekeraars? En welke invloed hebben bepaalde marktmachten op de 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 

 
De volgende vraag zal op basis van de synthese worden beantwoord: 
4. Welke effecten van de invoering van integrale bekostiging, zijn er op basis van een 

synthese uit de vraagstelling 1, 2 en 3 te verwachten op het gebied van kwaliteit, toe-
gankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 

 
 

1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 tot en met 
7 beschrijven de resultaten van de literatuurstudie naar effecten van disease management 
voor alle integraal te bekostigde chronische aandoeningen apart (vraag 1a). In hoofdstuk 
8 worden de resultaten besproken van effecten van disease managmenet op zorg die 
buiten disease management valt (vraag 1b). Hoofdstuk 9 bespreekt de resultaten van de 
literatuurstudie naar effecten van dergelijke veranderingen in organisatie- en bekosti-
gingsstructuur van zorg (vraag 2). Vervolgens zal in hoofdstuk 10 worden ingegaan op de 
mate van concurrentie op de verschillende markten in Nederland (vraag 3). Ten slotte zal 
in hoofdstuk 11 een synthese worden gemaakt van de invoering van integrale bekostiging 
in Nederland (vraag 4). Hierin zullen de verwachte effecten van integrale bekostiging op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg worden besproken en aan-
bevelingen worden gedaan.  
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2 Methode 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de methode voor de verschillende onderdelen van het rapport 
besproken. De onderzoeksvragen worden door middel van literatuuronderzoek en 
gezondheidseconomische theorieën beantwoord. 
 
 

2.1 Disease management 
 

2.1.1 Effecten van disease management op kwaliteit  
Om de vraag te beantwoorden wat de verwachte effecten van disease management zijn op 
de kwaliteit van zorg is een literatuuronderzoek verricht voor alle aandoeningen die 
integraal bekostigd (gaan) worden: diabetes, COPD, hartfalen en vasculair risico-
management.  
Het consortium van het Trimbos, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van 
Tilburg, Universiteit van Maastricht en het RIVM heeft voor diabetes, COPD en hartfalen 
een meta-analyse verricht op diverse kwaliteitsaspecten van zorg (Elissen et al., 2011; 
Drewes et al., 2011; Lemmens et al, 2011). Deze drie meta-analyses vormen de basis 
voor ons literatuuronderzoek naar disease management.  
 
In deze meta-analyses (versie april 2011) zijn artikelen met betrekking tot disease 
management programma’s omtrent diabetes en hartfalen meegenomen uit systematisch 
literatuuronderzoek tot 2009. Dit betekent dat originele onderzoeksartikelen tot ongeveer 
2006 zijn meegenomen in de analyses. Een uitzondering hierop is de meta-analyse met 
betrekking tot COPD, waarin onderzoeksartikelen tot mei 2008 zijn meegenomen. 
Artikelen werden geselecteerd wanneer (1) diabetes, COPD of hartfalen de belangrijkste 
aandoening was in de studie en (2) de interventie bestond uit 2 of meer componenten van 
het chronisch zorgmodel (gebruikte componenten: support bij zelfmanagement, organisa-
tie van zorgproces, beslissingsondersteuning en klinisch informatiesysteem). Uit deze 
onderzoeksartikelen zijn de drie tot vier meest voorkomende uitkomstmaten gedestilleerd 
en hier is een meta-analyse op uitgevoerd. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
respectievelijke meta-analyses (Elissen et al., 2011; Drewes et al., 2011; Lemmens et al, 
2011).  
 
De meta-analyses die het uitgangpunt vormen voor het systematisch zoeken naar 
originele artikelen in deze studie hadden betrekking op onderzoeksartikelen tot 2006, 
deze hebben we aangevuld met recentere artikelen gevonden in Pubmed van 2006 (en 
vanaf mei 2008 voor COPD) tot maart 2011. Om geen belangrijke artikelen te missen is 
daarnaast met eenzelfde zoekstrategie gezocht naar gerandomiseerd gecontroleerde trials 
(RCT) in EMBASE (zie bijlage I). De selectie van artikelen is door CD uitgevoerd en 
beoordeeld, en in geval van twijfel werd overlegd met JK. Voor vasculair 
risicomanagement hebben wij eenzelfde literatuuronderzoek verricht over de periode 
1995 tot maart 2011 in Pubmed en EMBASE. Naast de bovengenoemde criteria die 
binnen de meta-analyses werden gebruikt, is een aantal extra criteria toegevoegd voor dit 
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rapport (toegepast op zowel artikelen uit meta-analyses als aanvullende artikelen): in de 
onderzoeksartikelen (1) diende een interventie- met een controlegroep met reguliere zorg 
te worden vergeleken, (2) diende er te zijn gecorrigeerd voor baseline (de uitkomsten) 
indien de verdeling van patiënten in groepen niet gerandomiseerd was en (3) diende 
effecten tussen de groepen statistisch te zijn getoetst.  
 
In de geselecteerde artikelen is gekeken naar meerdere uitkomstmaten. Bij de keuze van 
de uitkomstmaten is rekening gehouden met het aantal onderzoeksartikelen dat over de 
uitkomstmaat rapporteerde, aanvullend zijn uitkomstmaten geselecteerd die bij alle 
aandoeningen voorkwamen (zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven). Kwaliteit van zorg is 
een breed concept. Wij hebben er voor gekozen om kwaliteit van zorg te meten aan de 
hand van procesuitkomstmaten (bijvoorbeeld uitvoeren van oogonderzoek, intermediaire 
uitkomstmaten (bijvoorbeeld mate van dyspnoe) en uitkomstmaten (bijvoorbeeld zieken-
huisopnames). De resultaten uit het literatuuronderzoek worden per uitkomstmaat 
gepresenteerd. Per uitkomstmaat zal worden weergegeven in hoeveel onderzoeken er 
significante positieve, negatieve dan wel neutrale (niet significante verschillen) uit-
komsten werden gevonden. De uitkomstmaten worden op basis van deze gevonden 
effecten ingedeeld in positief, neutraal tot positief, neutraal, neutraal tot negatief en 
negatief. Hierbij wordt de volgende indeling aangehouden: 
• Positief: 67% of meer van onderzoeken vinden significant positief effect 
• Neutraal tot positief: 33-67% van de onderzoeken vinden significant positief effect 
• Neutraal: 0-33% van de onderzoeken vinden significant positief effect & 0-33% van de 

onderzoeken vinden significant negatief effect.  
• Neutraal tot negatief: 33-67% van de onderzoeken vinden significant negatief effect 
• Negatief: 67% of meer van onderzoeken vinden significant negatief effect.  
 
De keuze voor deze afkapwaarden is arbitrair, maar door het classificeren van effecten 
kunnen verschillende uitkomstenmaten en verschillen tussen aandoeningen gemakkelijker 
met elkaar worden vergeleken. Er wordt geen meta-analyse uitgevoerd, en ook wordt niet 
ingegaan op de grootte van de gevonden effecten. Het kan zijn dat individuele onder-
zoeken insignificante positieve effecten hebben die gecombineerd in een meta-analyse 
wel tot significante effecten hadden kunnen leiden. Doordat er niet gepooled wordt in dit 
onderzoek houden we hier geen rekening mee.  
 
Om eventueel na te gaan of het al dan niet vinden van een positief effect (dichotoom) 
varieerde naar een specifieke component van het chronisch zorgmodel van Wagner, 
aantal componenten van het chronisch zorgmodel (2, 3 en 4 componenten), tijd tot 
follow-up (< 12 maanden en ≥ 12 maanden), land waarin het onderzoek plaatsvond 
(Europa, Verenigde Staten en anders) en populatiegrootte van interventiegroep (groepen 
afhankelijk van aandoening) werd logistische regressieanalyse uitgevoerd (met dummy-
variabelen). Daarbij dienden minimaal 5 studies per groep te rapporteren over de effecten. 
Hierbij werd een significantieniveau aangehouden van p<0,1. Voor deze milde grens is 
gekozen vanwege het beperkt aantal studies per groep. 
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2.1.2 Effecten van disease management op betaalbaarheid 
Effecten van disease management op de betaalbaarheid van zorg zijn gebaseerd op het 
literatuuronderzoek van de Bruin et al. (2011). De Bruin et al. hebben onderzocht wat de 
impact van disease management programma’s was op de kosten van zorg voor patiënten 
met diabetes, depressie, COPD of hartfalen. Alleen disease management programma’s 
waarbij twee of meer componenten uit het chronisch zorg model van Wagner (zie 
inleiding) aanwezig waren werden meegenomen. In de periode van 1 januari 2007 t/m 15 
december 2009 werden 27 artikelen gevonden waarbij een disease management 
programma voor patiënten met diabetes, COPD of hartfalen vergeleken werd met 
bestaande zorg met betrekking tot kosten van de zorg. In ons literatuuronderzoek maken 
we gebruik van de uitkomsten van diabetes, COPD en hartfalen met betrekking tot de 
incrementele kosten op patiëntniveau (Diabetes n=6, COPD n=4, hartfalen n=7). De 
onderzoeksperiode van het literatuuronderzoek van de Bruin et al. beslaat een recente 
periode, waardoor wij ervoor gekozen hebben dit niet aan te vullen met nog recentere 
artikelen over kosten van disease management. Voor de effecten van disease management 
voor VRM werden in de zoekactie van de effecten van disease management op de 
kwaliteit van zorg (§2.1.1) ook naar effecten op de betaalbaarheid gezocht.  
 

2.1.3 Effecten disease management op zorg die buiten disease management valt 
De effecten die disease management programma’s hebben op zorg die buiten disease 
management (zorg voor andere klachten van patiënten dan binnen disease management 
programma’s en zorg aan patiënten die niet in disease management programma zitten) 
valt zijn niet eenvoudig te vinden op basis van zoektermen. Het is vaak geen onderwerp 
van primair onderzoek. Vaak wordt dit als secundaire uitkomstmaat meegenomen bij 
onderzoek naar landelijke ingevoerde maatregelen om de zorg voor (chronisch zieke) 
patiënten te verbeteren. Voor dit onderdeel is in artikelen over landelijk ingevoerde 
maatregelen omtrent chronische aandoeningen gezocht naar effecten buiten de focus van 
deze landelijke maatregelen. Het betreft hierbij niet alleen onderzoek naar landelijk 
ingevoerde disease management programma’s, maar ook andere maatregelen die de 
kwaliteit van zorg voor chronische aandoeningen beogen te verbeteren. Een landelijke 
maatregel zoals het ‘Quality and Outcome Framework’ (pay for performance) in het 
Verenigd Koninkrijk omvat niet de introductie van disease management, maar richt zich 
wel net als bij integrale bekostiging op specifieke aandoeningen. Resultaten over effecten 
buiten deze programma’s kunnen daarom nuttige informatie bevatten over de effecten van 
een specifiek gericht bekostigingssysteem op aandoeningen die buiten deze programma’s 
vallen. Op basis van een zoekactie in Google naar mogelijke landelijke ingevoerde maat-
regelen in Europa, zijn artikelen van landelijke maatregelen in de literatuur gezocht. 
Slechts een beperkt aantal landelijke maatregelen werden gevonden:  
• Quality and Outcome Framework (QOF) - Verenigd Koninkrijk; 
• Disease management programma’s - Duitsland; 
• “Therapie Aktiv - Diabetes im Griff” - Oostenrijk. 
 
Deze maatregelen zijn allemaal gericht op een (reeks van) bepaalde aandoening(en) en 
het gaat bij alle drie de maatregelen om een verbetering in de kwaliteit van zorg voor 
patiënten met chronische aandoeningen. Door middel van een literatuuronderzoek in 
Pubmed en Embase werden artikelen met betrekking tot deze landelijke maatregelen 
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gescand op effecten voor zorg die buiten deze maatregelen vallen (zie bijlage I). De 
selectie van artikelen is door CD uitgevoerd en beoordeeld, en in geval van twijfel werd 
overlegd met JK. In de resultaten zullen de landelijke maatregelen waarvoor artikelen 
over onbedoelde effecten zijn gevonden worden beschreven.  
 
 

2.2 Organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg 
 

2.2.1 Effecten op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. 
In de literatuur hebben wij twee organisatie- en bekostigingsstructuren van zorg gevonden 
die gelijkenissen vertonen met integrale bekostiging: health maintenance organisations 
(HMO) en de accountable care organisations (ACO).  
 
Bij het vergelijken van een organisatie- en bekostigingstructuur van zorg spelen een 
aantal problemen. Ten eerste verschilt de gezondheidszorgstructuur sterk tussen verschil-
lende landen, waardoor sommige effecten in Nederland anders kunnen uitpakken. In de 
Verenigde Staten kan bijvoorbeeld een medisch specialist vaak zonder tussenkomst van 
de huisarts worden geconsulteerd en in Nederland niet. Een uitkomstmaat op het vlak van 
gebruik van medisch specialisten is daarom geen relevante uitkomstmaat voor de Neder-
landse situatie. En ten tweede zijn bij integrale bekostiging veel verschillende vormen van 
organisatie mogelijk die elk weer een ander effect kunnen hebben op de kwaliteit, toe-
gankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. De zorggroep is verantwoordelijk voor de te 
leveren zorg voor de betreffende aandoening en draagt daarbij ook het financiële risico 
voor de te leveren zorg. Het maakt niet uit of de leden binnen de zorggroep de zorg zelf 
leveren, of dat deze door andere gesubcontracteerde zorgverleners wordt verleend. 
Gesubcontracteerde zorgverleners kunnen daarnaast op verschillende manieren worden 
bekostigd: via een verrichtingensysteem, een abonnementstarief of een systeem meer 
gericht op proces- en kwaliteitsindicatoren. Binnen integrale bekostiging bestaat dus een 
variëteit aan organisatie- en bekostigingsmogelijkheden, waarbij momenteel (najaar 
2011) niet bekend is hoe vaak bepaalde vormen voorkomen in Nederland.  
 
In dit onderzoek gaan we niet van een specifieke vorm van integrale bekostiging uit, maar 
is het belangrijkste dat één partij een specifiek bedrag krijgt per patiënt om alle zorg (voor 
de specifieke aandoening) te organiseren. Op basis van literatuuronderzoek wordt onder-
zocht welke effecten HMO’s en ACO’s hebben op de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van zorg. 
 
Health maintenance organisations (HMO’s) 
In tekstbox 2.1 wordt een omschrijving van HMO’s gegeven en wordt deze vergeleken 
met integrale bekostiging. Voor dit onderdeel wordt via een literatuuronderzoek de 
effecten op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg tussen HMO’s en 
een ‘traditioneel’ verrichtingensystematiek (‘fee for service’ -FFS) vergeleken. In dit 
onderzoek worden in Pubmed en EMBASE primaire artikelen meegenomen in de periode 
van 2003 t/m april 2011, waarin staff en/of group HMOs met een verrichtingen-
systematiek worden vergeleken. HMO’s bestaan al sinds de jaren tachtig en er is al veel 
ervaring opgedaan met dit systeem. De eerste jaren waarin HMO’s in de gezondheids-
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markt opereerden moest de gehele gezondheidsmarkt nog wennen aan de nieuwe 
structuur en onderhandelingen met zorgorganisaties. Om deze reden is gekozen om alleen 
onderzoeksartikelen mee te nemen van de laatste 8 jaar, om zo alleen resultaten mee te 
nemen uit de periode waarin HMO’s al helemaal zijn ingebed in het gezondheidszorg-
systeem. De selectie van artikelen is door CD uitgevoerd en beoordeeld, en in geval van 
twijfel werd overlegd met JK. In bijlage I is de zoekstrategie met betrekking tot HMO’s 
te vinden. 
 
 
Tekstbox 2.1: Health Maintenance Organisations (HMO’s) 
 
HMO’s komen voornamelijk voor in de Verenigde Staten en kennen vele vormen. Over het 
algemeen krijgen HMO’s een bepaald bedrag per patiënt waarvoor zorg dient te worden geleverd. 
HMO’s zijn zowel zorgverzekeraar als zorgverlener. HMOs hebben artsen in dienst die de zorg 
leveren (staff HMO) of contracteren artsen (group HMO). De artsen in HMO dragen over het 
algemeen een groot deel van het financiële risico van de zorg door middel van een vorm van 
abonnementstarief. Ook onderhandelen HMO’s met ziekenhuizen over de prijs van zorg voor hun 
leden. Daarnaast kunnen HMO’s de gecontracteerde of in dienst zijnde zorgverleners verschillende 
kwaliteits- en kwantiteitsafspraken opleggen. Vaak dienen mensen binnen een HMO een primaire 
arts te hebben die de zorg voor hen coördineert. HMO’s hebben dus een aantal aspecten die 
overeenkomen met integrale bekostiging, zoals een prijs per patiënt, en het contracteren van 
andere zorgverleners. Maar HMO’s hebben ook een aantal aspecten die niet overeenkomen met 
integrale bekostiging, zoals de dubbelrol van zowel zorgverzekeraar en zorgverlener, wat in 
Nederland vooralsnog verboden is, en de focus op de algehele zorg in plaats van ziektespecifiek. 
De stimulans van HMO’s om de goede zorg te leveren binnen de financiële mogelijkheden is 
echter hetzelfde als bij integrale bekostiging. Patiënten zullen een HMO in de Verenigde Staten en 
verzekeraar of zorgverlener in Nederland verlaten indien zij geen goede zorg krijgen, of indien de 
prijs (zorgpremie) van de zorg hoger is vergeleken met andere partijen. De effecten van HMO’s op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg kunnen in de Nederlandse situatie 
toepasbaar zijn op een zorggroep die veel zorgverleners op basis van een abonnementstarief in 
dienst hebben. Binnen HMO’s worden alleen niet altijd kwaliteitsafspraken gemaakt.  

 
 
Accountable Care Organisations (ACO’s) 
In tekstbox 2.2 wordt een omschrijving van ACO’s gegeven en wordt deze vergeleken 
met integrale bekostiging. In dit onderzoek worden in Pubmed en EMBASE (periode 
2003 t/m april 2011) artikelen meegenomen die rapporteren over de effecten van ACO’s. 
De selectie van artikelen is door CD uitgevoerd en beoordeeld, en in geval van twijfel 
werd overlegd met JK. In bijlage I is de zoekstrategie voor ACO’s te vinden.  
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Tekstbox 2.2: Accountable Care Organisations (ACO’s) 
 
ACO’s zijn een vrij nieuwe organisatiestructuur, waarbij verschillende zorgverleners gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen (dus (deels) risicodragend zijn) voor het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg en beheersen van de zorgkosten (American hospital association, 2010). ACO’s zijn net 
als HMOs ingezet om de zorg en betaalbaarheid te verbeteren in de Verenigde Staten. Het belang-
rijkste verschil tussen ACO’s en HMO’s ligt in de bekostigingsstructuur en de mate van risico-
dragendheid bij zorgverleners. Binnen HMO’s vindt de financiering voornamelijk plaats door 
middel van een abonnementstarief waarbij zorgverleners sterk risicodragend zijn, terwijl in ACO’s 
een variatie in vormen van risicodragendheid is. Een voorbeeld hiervan is dat artsen betaald 
worden met een (verlaagd) verrichtingensysteem met een bonus wanneer bepaalde proces- en 
kwaliteitsindicatoren worden behaald. Daarnaast kunnen ook zogenaamde ‘bundled payments’ 
voorkomen, waarbij artsen per zorgepisode betaald krijgen, of een abonnementstarief zoals bij 
HMO’s. Daarnaast bestaan ACO’s uit zorgverleners die gezamenlijk een overeenkomst maken 
waarbij samenwerking tussen zorgverleners een belangrijke rol speelt. De manier waarop binnen 
ACO’s de zorgverleners risicodragend worden voor de kwaliteit en kosten van de zorg, lijkt sterk 
op integrale bekostiging, waarbij de zorggroep en eventueel onderaannemers verantwoordelijkheid 
dragen voor de kwaliteit en kosten van zorg. 

 
 
In het onderzoek naar ACO’s en HMO’s worden effecten op de kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid onderzocht. Onder toegankelijkheid is onder andere de ervaren 
keuzevrijheid van patiënten en selectie van specifieke patiënten (waaronder uitsluiten van 
patiënten) meegenomen. Bij de betaalbaarheid is naast de kosten van zorg ook gekeken 
naar het gebruik van zorg. Indien het aantal ziekenhuisopnames wordt beperkt, leidt dit 
over het algemeen ook tot een verlaging van de kosten. Onder de kwaliteit van zorg 
vallen zowel proces als gezondheidsuitkomsten van de zorg. Voorbeelden hiervan zijn 
tevredenheid met zorg, volgen van richtlijnen, mortaliteit en heropnames. 
 

2.2.2 Effecten op uitsluiten van zorgverleners. 
Effecten omtrent het uitsluiten van zorgverleners en zorginstellingen zijn onderzocht door 
middel van literatuuronderzoek bij HMO’s. In dit onderzoek zijn in Pubmed en EMBASE 
(periode 1996 t/m april 2011) primaire artikelen meegenomen die rapporteren over het 
uitsluiten van zorgverleners en zorginstellingen in HMO’s. Er is gekozen voor een 
bredere periode, omdat onderzoek naar het uitsluiten van zorgverleners en zorginstel-
lingen schaars was. De selectie van artikelen is door CD uitgevoerd en beoordeeld, en in 
geval van twijfel werd overlegd met JK. In bijlage I is de zoekstrategie voor het uitsluiten 
van zorgverleners en zorginstellingen te vinden.  
 
 

2.3 Competitie 
 
Om antwoord te geven op de vraag “In hoeverre is er in Nederland sprake van concur-
rentie op de verschillende markten? En welke invloed hebben bepaalde marktmachten op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg?” werd per GGD regio het 
concurrentieniveau bepaald van verzekeraars en zorggroepen en in samenwerking met 
economen van de Nederlandse Zorgautoriteit een aantal mogelijke scenario’s beschreven 
over de invloed van deze concurrentieniveaus op de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg.  
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2.3.1 Concurrentieniveau van verzekeraars  
Het concurrentieniveau van de verzekeraars per GGD regio werd bepaald door middel 
van de Herfindahl-Hischman Index (HHI), welke een index is die door de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa) wordt gebruikt om de mate van competitie in een regio te 
bepalen. De index is de som van de kwadraten van de marktaandelen: 
 
 
 
 
Gegevens over de verdeling van consumenten over zorgverzekeraar per regio zijn 
berekend aan de hand van data die in 2009 verzameld zijn binnen het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg (Brabers et al., 2011). Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het 
NIVEL verzamelt onder de algemene bevolking in Nederland informatie over de 
meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel is een represen-
tatief panel bestaande uit circa 6.000 personen van 18 jaar en ouder. Het Consumenten-
panel Gezondheidszorg heeft onder andere informatie over de verzekeringsmaatschappij 
van consumenten. Voor het bepalen van de HHI werden alle dochterondernemingen van 
een verzekeringsmaatschappij meegenomen, omdat deze samen kunnen onderhandelen 
met betrekking tot integrale bekostiging. De HHI geeft een indicatie of sprake is van 
perfecte competitie, monopolistische competitie, oligopolie dan wel een monopolie is. 
Hierbij wordt de volgende indeling aangehouden: 
• HHI <0.01 : Perfecte competitie 
• HHI 0.01-0.18 : Monopolistische competitie  
• HHI 0.18-1 : Oligopolie 
• HHI : 1 =Monopolie 
 
Hoewel niet gezegd is dat de markt voor zorgverzekeraars regionaal is, geeft de HHI een 
indicatie voor de mate van inkoopmacht die de zorgverzekeraars op regionaal niveau heb-
ben bij de onderhandelingen over de inkoop van ketenzorg.  
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2.3.2 Concurrentieniveau van zorggroepen 
Het concurrentieniveau van de zorggroepen werd bepaald door middel van het markt-
aandeel van huisartsen die de zorggroep binnen de GGD-regio heeft. Data over de 
zorggroepen was afkomstig van de 1-meting van zorggroepen van het onderzoeksbureau 
‘CommonSense’ en het RIVM (van Til et al., 2010). De gegevens over de zorggroepen 
bestonden onder andere uit het adres van de zorggroep en het aantal huisartsen binnen de 
zorggroep. Het aantal huisartsen per zorggroep was echter niet compleet, waardoor voor 
het concurrentieniveau van zorggroepen geen HHI kan worden berekend. Hiervoor heb je 
van alle zorggroepen gegevens nodig omtrent het aantal huisartsen. Om deze reden is 
gekozen om als maat voor de concurrentie het marktaandeel van huisartsen binnen een 
GGD-regio mee te nemen. Het aantal huisartsen per GGD-regio is afkomstig van de 
beroepenregistratie van het NIVEL (NIVEL, 2010). Het marktaandeel van de zorggroep 
werd bepaald aan de hand van de volgende formule: 
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Het kan voorkomen dat een zorggroep over de grenzen van een GGD werkt. Voor het 
gemak zijn wij uitgegaan van de aanname dat alle huisartsen binnen een zorggroep 
werkzaam waren in dezelfde GGD-regio als de zorggroep. Daarnaast werkt een groot deel 
van de huisartsen parttime (Hingstman & Kenens, 2010), waar wij in de berekening van 
het marktaandeel van de zorggroep geen rekening mee houden. Ideaal gezien zouden we 
per zorggroep het totaal aantal patiënten in de zorggroep willen delen op het totaal aantal 
potentiële patiënten binnen de GGD-regio. Helaas beschikken wij niet over dergelijke 
data, maar geeft de door ons gebruikte methode een goed inzicht in het marktaandeel. De 
NMa houdt als vuistregel aan dat als één speler meer dan 50% van het marktaandeel heeft 
dat dit tot problemen kan leiden. Wij zullen het aandeel van zorggroepen geven die een 
groter marktaandeel hebben dan 50%. 
 

2.3.3 Scenario’s 
Op basis van het concurrentieniveau van de zorgverzekeraars en de zorggroepen per regio 
zullen in samenwerking met economen van de NZa verschillende mogelijke scenario’s 
worden beschreven. Het is op basis van de concurrentieniveaus niet mogelijk om tot één 
model te komen, omdat er in de markt vaak veel onzekerheden spelen die niet van te 
voren kunnen worden ingeschat. Door verschillende mogelijke scenario’s te schetsen kan 
na verloop van tijd worden nagegaan welk scenario het meest waarschijnlijk is. 
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3 Disease management: Diabetes mellitus 
 
Christel E van Dijk, Arianne Elissen, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken met betrekking tot disease management 
programma’s bij diabetes mellitus. Allereerst worden de effecten van disease 
management programma’s op de kwaliteit van zorg gepresenteerd, daarna komen de 
effecten van disease management programma’s op de betaalbaarheid van zorg aan de 
orde. 
 
 

3.1 Kwaliteit van zorg 
 

3.1.1 Zoekstrategie van de literatuur 
In de meta-analyse van Elissen et al. (2011 - versie april 2011) werden in totaal 53 
artikelen geanalyseerd van 1996 t/m 2005. Na het lezen van de gehele artikelen werden 
12 artikelen geëxludeerd. Het additionele literatuuronderzoek in Pubmed leverde 320 
potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract werden 43 artikelen 
geselecteerd voor het lezen van het gehele artikel. Screening van de gehele artikelen 
resulteerde in de inclusie van 15 artikelen. De zoekstrategie in EMBASE leverde 17 
potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract werden twee artikelen 
geselecteerd, welke na het lezen van het gehele artikel werden geïncludeerd. In totaal 
werden 58 primaire artikelen geïncludeerd, die rapporteerden over 57 verschillende 
studies. In figuur 3.1 is de flowchart van het proces van literatuuronderzoek weergegeven. 
 
 
Figuur 3.1: Flowchart van proces van literatuuronderzoek bij disease management bij 

diabetes mellitus (1995-2011) 
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3.1.2 Beschrijving van onderzoeken 
Van de 57 studies, betroffen 27 een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, 14 een 
cluster gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, vier een matched cohort studie en 12 
een gecontroleerde cohort studie. De grootte van de onderzoekspopulatie varieerde tussen 
de 36 en 20.943 patiënten. 71% van de studies had een follow-up van 12 maanden of 
langer. De meeste studies waren afkomstig uit de Verenigde Staten (65%).  
 
In tabel BII.1 in bijlage II zijn de disease management programma’s en onderzoeken 
beschreven. Van de 57 disease management programma’s, bestonden 17 (30%) program-
ma’s uit twee componenten van het chronisch zorgmodel, 20 (35%) uit drie componenten 
en 20 (35%) uit vier componenten. In de disease management programma’s in de onder-
zoeken was een klinisch informatiesysteem de meest voorkomende component (N=49; 
86%), gevolgd door support bij zelfmanagement en organisatie van zorgproces (beiden 
N=43; 75%) en beslissingsondersteuning (N=39; 68%).  
 

3.1.3 Onderzoeksuitkomsten 
De onderzoeken bespraken een variëteit aan uitkomstmaten. Meest voorkomende 
uitkomstmaten waren HbA1c, systolische en diastolische bloeddruk en LDL-cholesterol. 
Uitkomstmaten die door tien of meer onderzoeken werden getoetst, worden hier be-
sproken. Daarnaast worden ook de effecten op ziekenhuisopnames (zes onderzoeken), 
algemene kwaliteit van leven (vier onderzoeken) en ziekte-specifieke kwaliteit van leven 
(vijf onderzoeken) besproken. Deze laatste uitkomstmaten worden hier gepresenteerd, 
omdat deze uitkomstmaten kunnen worden vergeleken met de resultaten van COPD en 
hartfalen.  
 
Waar mogelijk worden de effecten uitgesplitst naar het aantal componenten van het 
chronisch zorgmodel van Wagner (minimum van 5 per subgroep). Er wordt niet 
gerapporteerd over verschillen in effecten per component, naar populatiegroote (<100, 
100-300 en ≥300), tijd tot follow-up (< 12 maanden en ≥ 12 maanden) of land van studie 
(Europa, Verenigde Staten, anders), omdat hier geen significante verschillen werden 
gevonden. Tabel 3.1 geeft de resultaten per uitkomstmaat weer, met waar mogelijk een 
onderscheid naar het aantal componenten. Indien gesproken wordt over een positief 
effect, betekent dit dat het de gezondheid van de diabetespatiënt ten goede komt. In tabel 
BII.2 in bijlage II zijn de effecten per onderzoek uitgewerkt. 
 
Procesuitkomstmaten 
Oogonderzoek 
Diabetische retinopathie is een zeer frequente complicatie bij diabetes en een belangrijke 
oorzaak voor blindheid. Door tijdige behandeling van het netvlies en adequate bloed-
drukcontrole kan progressie meestal worden voorkomen of vertraagd. Bij diabetes-
patiënten wordt daarom aangeraden regelmatig oogonderzoek te ondergaan, om schade 
aan het oog te voorkomen. Het merendeel van de onderzoeken vond geen significante 
effecten op het percentage diabetespatiënten met een oogonderzoek, wat wijst op een 
neutraal effect.  
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Voetonderzoek 
Een andere belangrijke complicatie van diabetes is de diabetische voet. Onder diabetische 
voet worden voetafwijkingen verstaan die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macro-
angiopathie, ‘limited joint mobility’ en andere gevolgen van metabole stoornissen, die 
meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met diabetes mellitus (NIV/NDF, 2006). 
Een diabetische voet kan leiden tot amputatie van de voet. Er wordt aangeraden om bij 
diabetespatiënten regelmatig (minstens eens per jaar) de voeten te controleren. De 
meerderheid van de onderzoeken vond een positief effect van disease management 
programma’s op het percentage diabetespatiënten bij wie voetonderzoek wordt verricht. 
 
Meten van albumine 
Nieraandoeningen vormen een complicatie bij diabetes, welke kunnen leiden tot de 
noodzaak tot dialyse, orgaantransplantatie of zelfs tot de dood. Albumine is een marker 
voor nierschade en het is daarom van belang om albumine te meten voor de vroege 
opsporing en behandeling van nieraandoeningen. (Rutten et al., 2006). Disease 
management programma’s lijken een neutraal tot positief effect te hebben op het meten 
van albumine.  
 
Intermediaire uitkomstmaten 
Geglyceerde hemoglobine (HbA1c) 
Geglyceerde hemoglobine, HbA1c, is een maat voor de gemiddelde bloedglucosewaarden 
van diabetespatiënten. Het verlagen van de bloedglucosewaarden leidt tot vermindering 
van typische lange termijn complicaties. Bij zowel type I als type II diabetes wordt ge-
streefd naar HbA1c-waarden rond de 7% (Heine & Stehouwer, 2001). Het verlagen van 
de bloedglucosewaarden is daarmee een belangrijk doel in de behandeling van patiënten 
met diabetes.  
 
In het algemeen lijken disease management programma’s een neutraal tot positief effect 
te hebben op de HbA1c bij patiënten met diabetes. Disease management programma’s 
met vier componenten van het chronisch zorgmodel lieten vaker een verlaging van de 
HbA1c-waarde zien in vergelijking tot disease management programma’s met twee of 
drie componenten. Het verschil tussen disease management programma’s met twee en 
vier componenten is statistisch significant (p<0,05).  
 
Bloeddruk 
Insulineresistentie gaat vaak gepaard met hypertensie. Wetenschappelijk onderzoek laat 
zien dat bij type 2 diabetespatiënten met een diastolische bloeddruk onder de 90 mmHg 
en een systolische bloeddruk onder de 140 mmHg het risico op microvasculaire en 
microvasculaire complicaties verminderd (Rutten et al., 2006). Behandeling van ver-
hoogde bloeddruk is daarmee onderdeel van de behandeling van diabetespatiënten. Over 
het algemeen hadden disease management programma’s een neutraal effect op de 
systolische en diastolische bloeddruk en werden geen verschillen gevonden naar het 
aantal componenten binnen disease management programma’s.  
 

Integrale bekostiging, NIVEL 2011 31 



Cholesterol 
Diabetespatiënten hebben vaak een verhoogde spiegel van vrije vetzuren, triglyceriden en 
een verlaagde HDL-cholesterolspiegel. Behandeling van hypercholesterolemie ver-
mindert het risico op macrovasculaire complicaties zoals coronaire hartziekten (Rutten et 
al., 2006). Disease management programma’s lieten een neutraal effect zien op HDL-
cholesterol en LDL-cholesterol. Voor het totaal cholesterol werd een neutraal tot positief 
effect waargenomen. Er werden geen verschillen waargenomen in het aantal componen-
ten van het chronisch zorgmodel.  
 
BMI 
De body-mass index (BMI) wordt gebruikt als indicatie voor overgewicht. Indien er bij 
diabetespatiënten sprake is van overgewicht wordt afvallen aangeraden (Heine & 
Stehouwer, 2001). Er werd een neutraal effect gevonden van disease management 
programma’s op de BMI van diabetespatiënten. 
 
Uitkomstmaten 
Ziekenhuisopnames 
Over het algemeen is het beperken van ziekenhuisopnames geen primair doel van disease 
management programma’s voor diabetes, maar kan een goede controle van de ziekte wel 
resulteren in een verlaging van het aantal ziekenhuisopnames. Het aantal onderzoeken dat 
over ziekenhuisopnames rapporteert was klein. De onderzoeken lieten een neutraal tot 
positief effect zien van disease management programma’s op ziekenhuisopnames.  
 
Kwaliteit van leven 
Diabetes en de bijkomende complicaties kunnen de kwaliteit van leven voor diabetes-
patiënten sterk beïnvloeden. Er worden twee soorten maten voor de kwaliteit van leven 
gebruikt: een ziekte-specifieke maat en een generieke maat voor kwaliteit van leven. Doel 
van disease management programma’s is om door de behandeling van diabetes en 
complicaties de kwaliteit van leven voor diabetespatiënten te verbeteren. Onderzoek van 
disease management programma’s op kwaliteit van leven liet een neutraal effect zien op 
zowel de generieke als de ziekte-specifieke kwaliteit van leven.  
 

3.1.4 Algemene conclusie 
De kwaliteit van zorg voor diabetes lijkt neutraal tot positief beïnvloed te worden door 
disease management programma’s. Bij één uitkomstmaat, voetonderzoek, werd een 
positief effect gevonden, bij vier uitkomstmaten een neutraal tot positief effect en bij acht 
uitkomstmaten een neutraal effect. Er werden daarnaast bijna geen negatieve effecten 
waargenomen van disease management programma’s op de kwaliteit van zorg voor 
diabetes. Dus significante verschillen komen weinig voor, maar als ze voorkomen zijn ze 
wel in de positieve richting.  
 
Het is echter van belang om te onderkennen dat de invulling van de verschillende 
componenten van het chronisch zorgmodel van Wagner varieerde tussen de verschillende 
onderzoeken, welke de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Zo kan de component 
‘organisatie van zorgproces’ in een zorgprogramma worden ingevuld door 3-
maandelijkse besprekingen tussen zorgverleners over de voortgang van de patiënt, maar 
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ook door een multidisciplinair zorgteam dat de zorg vanuit één zorginstelling verleent. 
Daarnaast zijn er maar weinig onderzoeken die over een langere periode dan twee jaar 
kijken, waardoor er geen uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van disease 
management op de langere termijn. 
 
 
Tabel 3.1: Effecten van disease management programma’s voor diabetespatiënten op 

kwaliteit van zorg geordend naar grootte van effect 
 
  % Onderzoeken 

 
Aantal 

artikelen dat 
rapporteert 

 
positief 

effect
neutraal

effect
negatief 

effect
positief effect

DMP 2
componenten

positief effect 
DMP 3 

componenten 

positief effect
DMP 4 

componenten

1. Voetonderzoek 10/57  80% 20% 0% n.a. n.a. n.a.
2. Meten van albumine 12/57  50% 42% 8% n.a. n.a. n.a.
3. HbA1c 53/57  43% 57% 0% 25% 39% 63%*
4. Totaal cholesterol 20/57  35% 65% 0% 50% 17% 38%
5. Ziekenhuisopnames 6/57  33% 67% 0% n.a. n.a. n.a.
6. Diastolische 

bloeddruk 29/57 
 

31% 66% 3% 44% 22% 27%
7. Systolische bloeddruk 31/57  29% 71% 0% 22% 20% 42%
8. Oogonderzoek 14/57  29% 71% 0% n.a. n.a. n.a.
9. Kwaliteit van leven 

(diabetes) 5/57 
 

20% 80% 0% n.a. n.a. n.a.
10. LDL-cholesterol 21/57  19% 81% 0% 20% 25% 13%
11. HDL-cholesterol 12/57  17% 83% 0% n.a. n.a. n.a.
12. Kwaliteit van leven 

(algemeen) 4/57 
 

0% 100% 0% n.a. n.a. n.a.
13. BMI 11/57  0% 91% 9% n.a. n.a. n.a.
 
* p<0,05 (4 versus 2 componenten). 
 
 

3.2 Betaalbaarheid van zorg 
 
In het literatuuronderzoek met betrekking tot de kosten van disease management van de 
Bruin et al. (2011) is onderzocht welke impact disease management programma’s hebben 
op de kosten van zorg voor patiënten met diabetes. In het onderzoek werden resultaten 
van zes onderzoeken besproken 
 
Voor diabetes varieerde de gemiddelde incrementele kosten tussen de -$2.533 tot $828. 
In de onderzoeken werden de directe medische kosten op patiëntniveau vergeleken, 
waarbij in vijf onderzoeken deze effecten statistisch werden getoetst. Vier studies lieten 
significante kostenbesparingen zien. Deze werden in twee onderzoeken verklaard door 
een afname in medisch specialistische zorg en ziekenhuisopnames. Eén onderzoek liet 
niet significante hogere kosten voor een disease management programma zien. Het aantal 
studies met betrekking tot de kosten van disease management programma’s was beperkt, 
maar 80% van de onderzoeken lieten een kostenbesparing zien van disease management 
programma’s bij diabetespatiënten.  
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3.3 Conclusie 
 
Disease management programma’s lijken een neutraal tot positief effect te hebben op de 
kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten, waarbij over het algemeen een kostenbesparing 
werd waargenomen in disease management programma’s (positief effect) ten opzichte 
van reguliere zorg. 
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4 Disease management: COPD 
 
Christel E van Dijk, Lidwien Lemmens, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken met betrekking tot disease management 
programma’s bij COPD. Allereerst worden de resultaten van disease management 
programma’s op de kwaliteit van zorg gepresenteerd, daarna komen de effecten van 
disease management programma’s op de betaalbaarheid van zorg aan de orde. 
 
 

4.1 Kwaliteit van zorg 
 

4.1.1 Zoekstrategie van de literatuur 
In de meta-analyse van Lemmens et al. (2011) werden 28 artikelen geanalyseerd. Na het 
lezen van de gehele artikelen zijn acht artikelen geëxludeerd. Het additionele literatuur-
onderzoek in Pubmed leverde 29 potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en 
abstract werden zes artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele artikel. Screening 
van de gehele artikelen resulteerde in de inclusie van geen enkel artikel. De zoekstrategie 
in EMBASE leverde 8 potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract 
werden twee artikelen geselecteerd, welke na het lezen van het gehele artikel werden 
geïncludeerd. In totaal werden 22 artikelen geïncludeerd. In figuur 4.1 is de flowchart van 
het proces van literatuuronderzoek weergegeven met de redenen voor exclusie. 
 
 
Figuur 4.1: Flowchart van proces van literatuuronderzoek bij disease management bij 

COPD (1995-2011) 
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4.1.2 Beschrijving van onderzoeken 
Van de 22 onderzoeken, betroffen 19 een gerandomiseerde gecontroleerd onderzoek, 
twee een cluster gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, en één een gecontroleerde 
cohort studie. De grootte van de onderzoekspopulatie varieerde tussen de 26 en 323 
patiënten. De helft van de studies had een follow-up van 12 maanden of langer. 45% van 
de studies is afkomstig uit Europa en 23% uit de Verenigde Staten. 
 
In tabel BIII.1 in bijlage III zijn de disease management programma’s en onderzoeken be-
schreven. Van de 22 disease management programma’s, bestonden tien (45%) program-
ma’s uit twee componenten van het chronisch zorg model, zes (27%) uit drie componen-
ten en zes (27%) uit vier componenten. Alle beschreven disease management program-
ma’s in de onderzoeken hadden de componenten support bij zelfmanagement en 
organisatie van zorgproces. Zeven disease management programma’s (32%) bevatten de 
component klinisch informatiesysteem en elf (50%) de component beslis-
singsondersteuning. 
 

4.1.3 Onderzoeksuitkomsten 
De onderzoeken bespraken een variëteit aan uitkomstmaten. Meest voorkomende uit-
komstmaten waren ziekte-specifieke kwaliteit van leven, generieke kwaliteit van leven en 
de longfunctie (FEV1: éénseconde waarde bij geforceerde expiratie). Uitkomstmaten die 
door vijf of meer onderzoeken werden getoetst, worden hier besproken. Er is gekozen 
voor vijf of meer, omdat van belangrijke uitkomstmaten als dyspnoe en exacerbaties de 
selectie vijf onderzoeken omvatte.  
 
Verschillen naar het aantal componenten van het chronisch zorgmodel van Wagner en 
specifieke componenten, populatiegroote (<100 en ≥100), tijd tot follow-up (<12 maan-
den & ≥ 12 maanden) of land van studies (Europa, Verenigde Staten, anders) worden hier 
niet gepresenteerd, omdat het aantal onderzoeken per subgroep te klein was. Tabel 4.1 
geeft de resultaten per uitkomstmaat weer. Indien gesproken wordt over een positief 
effect, betekent dit dat het de gezondheid van de COPD-patiënt ten goede komt. In tabel 
BIII.2 in bijlage III zijn de effecten per onderzoek uitgewerkt. 
 
Intermediaire uitkomstmaten 
FEV1

FEV1 is het ademvolume dat na volledige inspiratie in de eerste seconde bij geforceerde 
expiratie kan worden uitgeblazen. De FEV1-waarde wordt onder andere gebruikt voor het 
bepalen van de ernst van COPD (Smeele et al., 2007). Bij COPD-patiënten is de FEV1-
waarde verlaagd. Over het algemeen lijken disease management programma’s een 
neutraal effect te hebben op de FEV1-waarde van COPD-patiënten. 
 
Roken 
De belangrijkste stap in de behandeling van COPD-patiënten is het stoppen met roken 
(Smeele et al., 2007). Over het algemeen lijken disease management programma’s geen 
effect te hebben op de rookstatus van COPD-patiënten. 
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Dyspnoe 
COPD wordt gekenmerkt door de geleidelijke progressie van dyspnoeklachten (kort-
ademigheid) (Smeele et al., 2007). Dyspnoe werd in de onderzoeken over het algemeen 
gemeten met de medical research council dyspnea scale (Society of Occupational 
Medicine, 2008). Over het algemeen lijken disease management programma’s een 
neutraal effect te hebben op de mate van dyspnoe van COPD-patiënten. 
 
Uitkomstmaten 
Ziekenhuisopnames 
Ziekenhuisopnames komen veelvuldig voor bij COPD-patiënten (Koff et al., 2009; van 
Wetering et al., 2010). Door de juiste behandeling van COPD-patiënten in disease 
management programma’s kunnen ziekenhuisopnames worden beperkt. Onderzoek laat 
zien dat COPD-patiënten met een goede therapietrouw (omtrent medicatiegebruik) 
minder vaak worden opgenomen in een ziekenhuis (Vestbo et al., 2009). In onderzoek 
wordt naast het aantal ziekenhuisopnames ook vaak de duur van opname meegenomen als 
uitkomstmaat. Onderzoek naar disease management programma’s lieten een neutraal 
effect zien op het aantal ziekenhuisopnames en een neutraal tot positief effect op de duur 
van de ziekenhuisopnames. 
 
Bezoeken aan spoedeisende hulp 
In Nederland komt 6% van de COPD-patiënten naar de spoedeisende hulp (Wouters, 
2003). Door de juiste behandeling van COPD-patiënten in disease management 
programma’s kunnen bezoeken aan spoedeisende hulp worden beperkt. Er werd een 
neutraal tot positief effect gevonden van disease management programma’s op bezoeken 
aan de spoedeisende hulp van COPD-patiënten. 
 
COPD exacerbaties 
Een exacerbatie wordt volgens de NHG-standaard (Smeele et al., 2007) gedefinieerd als 
een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen één of enkele dagen die wordt 
gekenmerkt door een toename van dyspnoe en hoesten - al of niet met slijm opgeven - die 
groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit. Over het algemeen lijken disease 
management programma’s een neutraal effect te hebben op exacerbaties van COPD-
patiënten. 
 
Kwaliteit van leven 
COPD kan de kwaliteit van leven voor patiënten sterk beperken. De behandeling van 
COPD en complicaties kan de kwaliteit van leven beïnvloeden. Doel van disease 
management programma’s is om door de behandeling van COPD en complicaties de 
kwaliteit van leven voor COPD-patiënten te verbeteren. Over het algemeen lijken disease 
management programma’s een neutraal tot positief effect te hebben op de ziektespecifie-
ke kwaliteit van leven en een neutraal effect op de generieke kwaliteit van leven van 
COPD-patiënten.  
 

4.1.4 Algemene conclusie 
De kwaliteit van zorg voor COPD lijkt nauwelijks beïnvloed te worden door disease 
management programma’s. In slechts 3 van de 9 uitkomstmaten werd een neutraal tot 
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positief effect gevonden. Er werd echter in geen enkel onderzoek een negatief effect 
gevonden van disease management programma’s op de kwaliteit van zorg. Het is echter 
van belang om te onderkennen dat de invulling van de verschillende componenten van het 
chronisch zorgmodel van Wagner varieerde tussen de verschillende onderzoeken, welke 
de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Zo kan de component ‘klinisch 
informatiesysteem; worden ingevuld door de aanwezigheid van een elektronisch 
patiëntendossier, maar ook door een elektronisch systeem die de zorgverleners erop attent 
maken dat de patiënt weer opgeroepen dient te worden voor een controle. Daarnaast zijn 
er maar weinig onderzoeken die over een langere periode dan twee jaar kijken, waardoor 
er geen uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van disease management op 
de langere termijn. 
 
 
Tabel 4.1: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van zorg voor 

COPD geordend naar grootte van effect 
 
   % Onderzoeken 

  
Aantal 

artikelen dat 
rapporteert

 positief effect neutraal effect negatief effect 

1. Duur ziekenhuisopnames 6/22  50% 50% 0% 
2. Bezoeken spoedeisende hulp 5/22  40% 60% 0% 
3. Kwaliteit van leven (ziektespecifiek) 14/22  33% 67% 0% 
4. Ziekenhuisopnames (aantal) 8/22  25% 75% 0% 
5. FEV1-waarde 8/22  25% 75% 0% 
6. Dyspnoe 5/22  20% 80% 0% 
7. Exacerbaties 5/22  20% 80%  
8. Kwaliteit van leven (algemeen) 8/22  13% 88% 0% 
9.  Stoppen met roken 7/22  0% 100% 0% 
 
 

4.2 Betaalbaarheid van zorg 
 
In het literatuuronderzoek met betrekking tot de kosten van disease management 
programma’s van de Bruin et al. (2011) is onderzocht welke impact disease management 
programma’s hebben op de incrementele kosten van zorg voor patiënten met COPD. In 
het onderzoek werden resultaten van vier onderzoeken die rapporteerden over incremen-
tele kosten besproken; in twee onderzoeken werden de gemiddelde incrementele kosten 
getoetst. Allebei de onderzoeken lieten lagere kosten zien van het disease management 
programma (-$528 en -$151), waarbij één onderzoek significant lagere kosten liet zien. 
Deze lagere kosten konden worden verklaard door minder ziekenhuis(her)opnames. Het 
aantal studies met betrekking tot de kosten van disease management programma’s voor 
COPD is zeer beperkt. Er kunnen daarom geen conclusies worden getrokken met 
betrekking tot een eventuele kostenbesparing van disease management programma’s bij 
COPD-patiënten.  
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4.3 Conclusie 
 
De meeste onderzoeken vinden geen effecten van disease management programma’s op 
de kwaliteit van zorg voor COPD-patiënten. Er kunnen geen conclusies worden ge-
trokken omtrent de betaalbaarheid van zorg. Eerste resultaten met betrekking tot de 
betaalbaarheid lijken positief. Concluderend, laat onderzoek naar disease management 
programma’s weinig effecten zien op de kwaliteit en kosten van zorg, maar wijzen 
uitkomsten in ieder geval niet op negatieve effecten. 
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5 Disease management: hartfalen 
 
Christel E van Dijk, Hanneke W Drewes, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken met betrekking tot disease management 
programma’s bij hartfalen. Allereerst worden de resultaten van disease management 
programma’s op de kwaliteit van zorg gepresenteerd, daarna komen de effecten van 
disease management programma’s op de betaalbaarheid van zorg aan de orde. 
 
 

5.1 Kwaliteit van zorg 
 

5.1.1 Zoekstrategie van de literatuur  
In de meta-analyse van Drewes et al. (2011 - versie april 2011) werden 46 artikelen 
geanalyseerd. Na het lezen van de gehele artikelen zijn 15 artikelen geëxludeerd. 
Additioneel literatuuronderzoek in Pubmed leverde 133 potentieel relevante artikelen op. 
Op basis van titel en abstract werden 35 artikelen geselecteerd voor het lezen van het 
gehele artikel. Screening van de gehele artikelen resulteerde in de inclusie van 18 
artikelen. De zoekstrategie in EMBASE leverde 14 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden vier artikelen geselecteerd. Screening van de gehele 
artikelen resulteerde in de inclusie van twee artikelen. In totaal werden 51 artikelen 
geïncludeerd, die rapporteerden over 49 verschillende studies. In figuur 5.1 is de 
flowchart van het proces van literatuuronderzoek weergegeven met de redenen voor 
exclusie. 
 
 
Figuur 5.1: Flowchart van proces van literatuuronderzoek bij disease management bij 

harfalen (1995-2011) 
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5.1.2 Beschrijving van onderzoeken 
Van de 49 studies, betroffen 43 een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, drie een 
cluster gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, en drie een gecontroleerde cohort 
studie. De grootte van de onderzoekspopulatie varieerde tussen de 36 en 5868 patiënten. 
51% Van de studies hadden een follow-up van 12 maanden of langer. De meeste studies 
vonden plaats in de Verenigde Staten (49%).  
 
In tabel BIV.1 in bijlage IV zijn de disease management programma’s en onderzoeken 
beschreven. Van de 49 disease management programma’s beschreven, bestonden 14 
(29%) programma’s uit twee componenten van het chronisch zorg model, 15 (31%) uit 
drie componenten en 20 (41%) uit vier componenten. In de disease management 
programma’s voor hartfalen was de meest voorkomende component uit het chronisch 
zorgmodel van Wagner support bij zelfmanagement (N=46; 94%), gevolgd door 
organisatie van zorgproces (beiden N=42; 86%), beslissingsondersteuning (N=33; 67%) 
en klinisch informatiesysteem (N=32; 65%).  
 

5.1.3 Onderzoeksuitkomsten 
De onderzoeken bespraken een variëteit aan uitkomstmaten. De meest voorkomende 
uitkomstmaten waren het totaal aantal ziekenhuisopnames, mortaliteit, duur van alle 
opnames en ziekenhuisopname voor hartfalen. Uitkomstmaten die door 9 of meer 
onderzoeken werden getoetst, worden hier besproken. Er is gekozen voor 9 of meer 
onderzoeken zodat de uitkomstmaat ‘mortaliteit of ziekenhuisopname’ kon worden 
geïncludeerd.  
 
Waar mogelijk worden de effecten uitgesplitst naar het aantal componenten van het 
chronisch zorgmodel van Wagner, tijd tot follow-up (<12 maanden & ≥12 maanden) en 
land van studie (Europa, Verenigde Staten, anders) (minimaal 5 per subgroep). Er wordt 
niet gerapporteerd over verschillen in effecten per component van het chronisch zorg-
model van Wagner of naar populatiegrootte (<100, 100-300, ≥300), omdat hier geen 
significante verschillenen werden gevonden. Tabel 5.1 geeft de resultaten per uitkomst-
maat weer, en waar mogelijk naar het aantal componenten. De effecten omtrent de 
follow-up en land van studie worden in de tekst besproken. Indien gesproken wordt over 
een positief effect, betekent dit dat het de gezondheid van de patiënt met hartfalen ten 
goede komt. In tabel IV.2 in bijlage IV zijn de effecten per onderzoek uitgewerkt. 
 
Intermediaire uitkomstmaten 
Medicatie  
De medicamenteuze therapie van patiënten met systolische hartfalen start volgens de 
NHG-richtijn met de combinatie van een diuretica en ACE-remmer en bij klinisch 
stabiele patiënten wordt een bètablokker geadviseerd (Hoes et al., 2010). Disease 
management programma’s hadden een neutraal tot positief effect op het gebruik van 
ACE-remmers en bètablokkers. De effecten op het gebruik van ACE-remmers van 
disease management programma’s verschilden niet significant naar de lengte van follow-
up. 
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Uitkomstmaten 
Mortaliteit en ziekenhuisopnames 
Patiënten met hartfalen hebben een slechte overlevingsprognose. Onderzoek in de 
Verenigde Staten en Europa laat zien dat de kans op mortaliteit na diagnose van hartfalen 
binnen 30 dagen 10% tot 20% is, de 1-jaars mortaliteit 30% en de 5-jaar mortaliteitscijfer 
65% is (Pazos-López, 2011). Naast de hoge mortaliteit, gaat hartfalen ook gepaard met 
veel ziekenhuisopnames. Ziekenhuisopnames vormen een substantieel deel van de kosten 
met betrekking tot hartfalen. Patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis 
hebben een slechtere prognose en ook een grote kans op heropname. Ongeveer de helft 
van de patiënten die opgenomen waren voor hartfalen wordt binnen 6 maanden nogmaals 
opgenomen (Pazos-López, 2011). Disease management programma’s voor hartfalen 
beogen veelal met het verbeteren van de geleverde zorg de tijd tot sterfte te verlengen, en 
het aantal ziekenhuisopnames te beperken.  
 
Mortaliteit  
Effecten van disease management programma’s op mortaliteit werden enkel gerappor-
teerd in (cluster) RCTs. Disease management programma’s hadden een neutraal effect op 
de algehele mortaliteit van patiënten met hartfalen binnen een specifieke tijdsperiode. De 
effecten van disease management programma’s op mortaliteit verschilden niet significant 
tussen het aantal componenten van het chronisch zorgmodel binnen disease management 
programma’s, de lengte van follow-up en land van studie.  
 
Mortaliteit of ziekenhuisopname (voor alle oorzaken) 
In een aantal onderzoeken wordt mortaliteit en ziekenhuisopname gecombineerd gebruikt 
als uitkomstmaat, dus een case indien patiënt gestorven is of is opgenomen in een 
ziekenhuis. Over het algemeen laten disease management programma’s een positief effect 
zien op mortaliteit of ziekenhuisopnames voor alle oorzaken.  
 
Event-free survival (mortaliteit of ziekenhuisopname) 
Over het algemeen laten disease management programma’s een neutraal tot positief effect 
zien op de event-vrije overleving van patiënten met hartfalen. Dit wil zeggen dat patiën-
ten met hartfalen een langere tijd hebben voordat zij sterven of opgenomen worden in een 
ziekenhuis. De effecten van disease management programma’s op event-vrije overleving 
verschilden niet significant naar het aantal componenten. In studies met een follow-up 
van 12 maanden of langer werden echter wel vaker positieve effecten waargenomen 
vergeleken met studies met een follow-up van korter dan 12 maanden.  
 
Ziekenhuisopnames 
In onderzoek werd naast het aantal ziekenhuisopnames ook vaak de duur van opname 
meegenomen als uitkomstmaat. Bij ziekenhuisopnames werd in sommige onderzoeken 
het totaal aantal ziekenhuisopnames meegenomen, ongeacht de oorzaak voor opname. 
Daarnaast werd ook in een aantal onderzoeken specifiek naar de ziekenhuisopnames 
gekeken voor hartfalen. Disease management programma’s hadden een neutraal tot 
positief effect op het totaal aantal ziekenhuisopnames, de duur van alle ziekenhuis-
opnames en ziekenhuisopnames specifiek voor hartfalen. De effecten van disease 
management programma’s verschilden niet significant naar het aantal componenten van 
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het chronisch zorgmodel en lengte van follow-up. Voor het aantal ziekenhuisopnames 
specifiek voor hartfalen werden vaker positieve effecten gevonden in studies in Europa 
vergeleken met studies in de Verenigde Staten (p=0,07). In landen buiten Europa en de 
Verenigde Staten werden vaker positieve effecten gevonden op de duur van alle zieken-
huisopnames (verschil met Europa: p=0,03; verschil met Verenigde Staten: p=0,01). 
 
Bezoeken spoedeisende hulp 
Patiënten met hartfalen maken vaak gebruik van de spoedeisende hulp (Azad et al., 2008; 
Bocchi et al., 2008; Tsuyuki et al., 2004). Door de juiste behandeling van patiënten met 
hartfalen in disease management programma’s kunnen bezoeken aan de spoedeisende 
hulp worden beperkt. Over het algemeen lijken disease management programma’s een 
neutraal tot positief effect te hebben op bezoeken aan de spoedeisende hulp van patiënten 
met hartfalen. 
 
Kwaliteit van leven 
De behandeling van hartfalen en complicaties kan de kwaliteit van leven positief 
beïnvloeden. Er worden twee soorten maten voor de kwaliteit van leven gebruikt: een 
ziektespecifieke maat en een generieke maat voor kwaliteit van leven. Doel van disease 
management programma’s is om door de behandeling van hartfalen en complicaties de 
kwaliteit van leven voor patiënten met hartfalen te verbeteren. Over het algemeen lijken 
disease management programma’s een neutraal tot positief effect te hebben op de 
kwaliteit van leven van patiënten met hartfalen. Onderzoeken vonden vaker een positief 
effect op de ziektespecifieke kwaliteit van leven dan op de algemene kwaliteit van leven. 
De effecten op de ziekte specifieke kwaliteit van leven van disease management program-
ma’s verschilden niet significant naar de lengte van follow-up. 
 

5.1.4 Algemene conclusie 
De kwaliteit van zorg voor hartfalen lijkt neutraal tot positief beïnvloed te worden door 
disease management programma’s. Onderzoeken naar disease management programma’s 
laten zelden negatieve effecten van disease management programma’s zien op de 
kwaliteit van zorg. Het is echter van belang om te onderkennen dat de invulling van de 
verschillende componenten van het chronisch zorgmodel van Wagner varieerden tussen 
de verschillende onderzoeken, welke de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Zo kan de 
component ‘support bij zelfmanagement’ worden ingevuld door schriftelijk educatie-
materiaal, maar ook door een uitgebreid meerdaags educatieprogramma over bijvoorbeeld 
voeding en de monitoring van bloeddruk. Daarnaast zijn er maar weinig onderzoeken die 
over een langere periode dan twee jaar kijken, waardoor er geen uitspraken kunnen 
worden gedaan over de effecten van disease management op de langere termijn. 
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Tabel 5.1: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van zorg voor 
patiënten met hartfalen geordend naar grootte van effect 

 
   % Onderzoeken 

  
Aantal 

artikelen 
dat 

rapporteert 

positief 
effect

neutraal
effect

negatief 
effect

positief
effect

DMP 2
componenten

positief effect 
DMP 3 

componenten 

positief
effect

DMP 4
componenten

1. Mortaliteit of zieken-
huisopname 9/49 

 
67% 33% 0% n.a. n.a. n.a.

2. ‘Event free survival’ (tijd 
tot mortaliteit of opname) 18/49 

 
56% 44% 0% 40% 67% 57%

3. Ziekenhuisopname (alle) 38/49  50% 47% 3% 36% 69% 43%
4. Medicatie: bètablokker 13/49  46% 54% 0% n.a. n.a. n.a.
5. Duur ziekenhuisopname 

(alle) 26/49 
 

46% 50% 4% 67% 50% 30%
6. Kwaliteit van leven 

(ziektespecifiek) 14/49 
 

43% 57% 0% n.a. n.a. n.a.
7. Ziekenhuisopname (hart-

falen) 22/49 
 

41% 55% 5% 14% 83% 33%
8. Kwaliteit van leven 

(algemeen) 10/49 
 

36% 64% 0% n.a. n.a. n.a.
9. Medicatie: ACE-remmers 17/49  35% 65% 0% 40% 40% 29%

10. Bezoeken spoedeisende 
hulp 12/49 

 
33% 67% 0% n.a. n.a. n.a.

11. Mortaliteit 24/49  13% 88% 0% 20% 22% 0%
 
 

5.2 Betaalbaarheid van zorg 
 
In het literatuuronderzoek met betrekking tot de kosten van disease management van de 
Bruin et al. (2011) is onderzocht wat de impact van disease management programma’s 
was op de kosten van zorg voor patiënten met hartfalen. Voor hartfalen varieerde de 
gemiddelde incrementele kosten (7 onderzoeken) tussen de -$4.970 en $3.305. Vier 
onderzoeken hebben de verschillen in kosten getoetst, waarbij twee onderzoeken 
statistisch significant lagere kosten vonden in het disease management programma, 
terwijl 2 andere onderzoeken geen statistisch significante verschillen lieten zien. In 1 
onderzoek werd de daling in kosten verklaard door minder ziekenhuisopnames en 
bezoeken aan de spoedeisende hulp; in het andere onderzoek werd dit verklaard door 
lagere directe zorgkosten binnen het disease management programma. Het aantal studies 
met betrekking tot de kosten van disease management programma’s was beperkt. Er 
kunnen daarom geen harde conclusies worden getrokken met betrekking tot een eventuele 
kostenbesparing van disease management programma’s bij patiënten met hartfalen. 
Onderzoeken laten toe nu toe nog geen significante verhoging van kosten zien.  
 
 

5.3 Conclusie 
 
Disease management programma’s hadden een neutraal tot positief effect op de kwaliteit 
van zorg voor patiënten met hartfalen. Slechts een heel klein deel van de onderzoeken 
vond een negatief effect op de kwaliteit van zorg. Er kunnen geen conclusies worden 
getrokken omtrent de betaalbaarheid van zorg. Eerste resultaten met betrekking tot de 
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betaalbaarheid lijken positief. Concluderend laat onderzoek naar disease management 
programma’s voor hartfalen niet altijd positieve effecten zien op de kwaliteit en kosten 
van zorg, maar wijzen uitkomsten in ieder geval niet op negatieve effecten in kwaliteit 
van zorg of verhoging van kosten.  
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6 Disease management: vasculair risicomanagement 
 
Christel E van Dijk, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken met betrekking tot disease management 
bij vasculair risicomanagement. Allereerst worden de resultaten van disease management 
op de kwaliteit van zorg gepresenteerd, daarna komen de effecten van disease 
management op de betaalbaarheid van zorg aan de orde. Het is lastig om vasculair 
risicomanagement precies te beschrijven, omdat meerdere interpretaties mogelijk zijn. In 
dit onderzoek gaan we uit van de aanname dat vasculair risicomanagement zich richt op 
factoren die verhoogd risico hebben op vasculaire aandoeningen, zoals roken en over-
gewicht. Dit zijn zowel patiënten met als zonder een eerdere vasculaire aandoening. 
 
 

6.1 Kwaliteit van zorg 
 

6.1.1 Zoekstrategie van de literatuur  
Onze literatuuronderzoek in Pubmed leverde 38 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden zeven artikelen geselecteerd voor het lezen van het 
gehele artikel. Screening van de gehele artikelen resulteerde in de inclusie van zes 
artikelen. De zoekstrategie in EMBASE leverde vijf potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden twee artikelen geselecteerd, waarna na het lezen van het 
gehele artikel één artikel werd geïncludeerd. In totaal werden zeven artikelen geïnclu-
deerd. In figuur 6.1 is de flowchart van het proces van literatuuronderzoek weergegeven 
met de redenen voor exclusie.  
 
 
Figuur 6.1: Flowchart van proces van literatuuronderzoek bij disease management bij 

vasculair risicomanagement (1995-2011) 
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6.1.2 Beschrijving van onderzoeken 
Van de zeven onderzoeken, betroffen twee een gerandomiseerde gecontroleerd 
onderzoek, vier een cluster gerandomiseerde gecontroleerd onderzoek en één een 
gecontroleerde cohort studie. De grootte van de onderzoekspopulatie varieerde tussen de 
126 en 64150 patiënten. Alle studies hadden een follow-up van 12 maanden of langer. De 
meeste studies waren in de Verenigde Staten uitgevoerd (71%).  
 
In tabel BV.1 in bijlage V zijn de disease management programma’s en onderzoeken be-
schreven. Van de zeven disease management programma’s, bestonden vier (57%) 
programma’s uit twee componenten van het chronisch zorg model, twee (29%) uit drie 
componenten en één (14%) uit vier componenten. De disease management programma’s 
voor patiënten met verhoogd risico op vasculaire aandoeningen bestonden allen uit in 
ieder geval de component beslissingsondersteuning. Daarna was de meest voorkomende 
component uit het chronisch zorgmodel van Wagner klinisch informatiesysteem (N=6; 
86%), gevolgd door organisatie van zorgproces (N=3; 43%) en support bij zelf-
management (N=2; 29%).Vijf van de zeven onderzoeken waren onderzoeken over 
disease management programma’s voor diabetes. Dit is niet heel verwonderlijk, omdat 
vasculair risicomanagement een belangrijke rol speelt bij de zorg voor diabetespatiënten 
(Rutten et al., 2006). 
 

6.1.3 Onderzoeksuitkomsten 
De meest voorkomende uitkomstmaten waren de diastolische en systolische bloeddruk en 
LDL-cholesterol. Uitkomstmaten die door 3 of meer onderzoeken werden getoetst, 
worden hier besproken. Het aantal onderzoeken is te klein om uit te splitsen naar aantal 
componenten, of om te bepalen welke component van het chronisch zorgmodel van 
Wagner leidt tot de meeste effecten op de kwaliteit van zorg. Tabel 6.1 geeft de resultaten 
per uitkomstmaat weer. Indien gesproken wordt over een positief effect, betekent dit dat 
het de gezondheid van de patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten ten 
goede komt. In tabel BV.2 in bijlage V zijn de effecten per onderzoek uitgewerkt. 
 
Een verhoogd cholesterolgehalte, verhoogde bloeddruk en roken verhogen het risico op 
cardiovasculaire aandoeningen. Binnen disease management programma’s voor patiënten 
met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen wordt gepoogd deze risico-
factoren te beïnvloeden en daardoor de kans op een cardiovasculaire aandoening te 
verminderen (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2006). Disease 
management programma’s hadden een positief effect op het totaal cholesterol, een 
neutraal tot positief effect op de systolische en diastolische bloeddruk en een neutraal 
effect op het LDL-cholesterol. 
 

6.1.4 Algemene conclusie 
Het aantal onderzoeken dat effecten van disease management programma’s bij een ver-
hoogd cardiovasculair risico heeft onderzocht was zeer gering. Harde uitspraken over 
eventuele effecten kunnen daarom niet worden gedaan. Over het algemeen wordt een 
neutraal tot positief effect van disease management programma’s waargenomen op de 
kwaliteit van zorg. En worden er vooralsnog geen negatieve effecten gevonden. Het is 
echter van belang om te onderkennen dat de invulling van de verschillende componenten 
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van het chronisch zorgmodel van Wagner varieerde tussen de verschillende onderzoeken, 
welke de resultaten kunnen hebben beïnvloed. 
 
 
Tabel 6.1: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van zorg voor 

patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten geordend naar 
grootte van effect 

 
  % onderzoeken 

  
Aantal artikelen 

dat rapporteert positief effect neutraal effect negatief effect 
1. Totaal cholesterol 3/7 67% 33% 0% 
2. Systolische bloeddruk 5/7 40% 60% 0% 
3. Diastolische bloeddruk 5/7 40% 60% 0% 
4. LDL-cholesterol 5/7 20% 80% 0% 
 
 

6.2 Betaalbaarheid van zorg 
 
Ons literatuur onderzoek naar eventuele effecten op kosten van disease management 
programma’s bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico heeft geen enkel 
artikel opgeleverd. Er kunnen daarom geen uitspraken worden gedaan over de 
betaalbaarheid van zorg bij disease management programma’s bij patiënten met een 
verhoogd cardiovasculair risico.  
 
 

6.3 Conclusie 
 
Er is (te) weinig onderzoek op uitspraken te doen over de effecten van disease 
management programma’s op de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg voor patiënten met 
een verhoogd cardiovasculair risico. 
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7 Disease management: alle aandoeningen 
 
Christel E van Dijk, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten vergeleken tussen de disease managment 
programma’s voor diabetes, COPD en hartfalen (hoofdstuk 3, 4 en 5). Resultaten van 
disease management programma’s voor patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico 
en resultaten over de betaalbaarheid worden hier niet besproken, omdat het aantal 
onderzoeken dat hier over rapporteerde te gering was. Allereerst zullen de algemene 
effecten van disease management programma’s worden vergeleken, daarna worden de 
kwaliteitsaspecten besproken die bij twee of drie aandoeningen voorkwamen.  
 
 

7.1 Algemene vergelijking tussen aandoeningen 
 
Om een vergelijking te maken tussen de effecten van disease management programma’s 
van diabetes, COPD en hartfalen wordt in tabel 5 een overzicht gegeven van het aantal 
uitkomstmaten (exclusies procesuitkomstmaten) waarvoor positieve, neutraal tot 
positieve dan wel neutrale effecten werden waargenomen. Neutraal tot negatieve en 
negatieve effecten van disease management programma’s werden bij geen van de aan-
doeningen waargenomen. Disease management programma’s van zowel diabetes en 
COPD laten overwegend neutrale effecten zien op de kwaliteit van zorg. Bij COPD en 
diabetes wordt bij geen enkele uitkomstmaat een positief effect gevonden. Daarentegen 
laten disease management programma’s bij hartfalen voornamelijk neutraal tot positieve 
effecten zien op de kwaliteit van zorg.  
 
 
Tabel 7.1: Percentage (en aantal) van uitkomstmaten met positieve, neutraal tot 

positieve en neutrale effecten voor disease management programma’s voor 
diabetes, COPD en hartfalen. 

 
 Positieve  Neutraal tot positief Neutraal Negatief 

Diabetes* 0% (0/10) 30% (3/10) 70% (7/10) 0 (0/10) 
COPD 0%   (0/9) 33,3%   (3/9) 66,7%   (6/9) 0   (0/9) 
Hartfalen 9,1% (1/11) 81,8%  (9/11) 9,1% (1/11) 0 (0/11) 
 
* Exclusief procesuitkomstmaten. 
 
 

7.2 Specifieke vergelijking van kwaliteitsaspecten tussen aandoeningen 
 
In tabel 7.2 worden specifieke kwaliteitsaspecten vergeleken die bij twee of drie van de 
aandoeningen werden gerapporteerd. Disease management programma’s hadden alleen 
bij hartfalen een neutraal tot positief effect op het aantal ziekenhuisopnames. Dit verschil 
kan deels worden verklaard door het grote verschil in ziekenhuisopnames die voorkomen 
bij de verschillende aandoeningen. Bij patiënten met hartfalen komen ziekenhuisopnames 
veelvuldig voor (Pazos-López, 2011), en zijn disease management programma’s ook 
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gericht op het voorkomen van ziekenhuisopnames. Daarnaast hebben disease manage-
ment programma’s een neutraal tot positief effect op de ziektespecifieke kwaliteit van 
leven bij patiënten met COPD en hartfalen, maar een neutraal effect bij diabetespatiënten. 
De generieke kwaliteit van leven laat alleen bij disease management programma’s voor 
hartfalen een neutraal tot positief effect zien. Het aantal onderzoeken dat de rapporteerde 
over de kwaliteit van leven en het aantal ziekenhuisopnames bij disease management 
programma’s voor diabetes was echter gering, waardoor hierover geen harde conclusies 
kunnen worden getrokken. Als het gaat om bezoeken aan de spoedeisende hulp en de 
duur van ziekenhuisopnames laten zowel disease management programma’s voor COPD 
als hartfalen neutraal tot positieve effecten zien.  
 
 
Tabel 7.2: Vergelijking tussen effecten van disease management programma’s voor 

diabetes, COPD en hartfalen voor specifieke uitkomstmaten van zorg. 
 
 Diabetes COPD Hartfalen
Ziekenhuisopnames (alle oorzaken) Neutraal (n=6) Neutraal   (n=8) Neutraal tot positief (n=38)
Kwaliteit van leven (ziektespecifiek) Neutraal (n=5) Neutraal tot positief (n=14) Neutraal tot positief (n=14)
Kwaliteit van leven (generiek) Neutraal (n=4) Neutraal   (n=8) Neutraal tot positief (n=10)
Bezoek aan spoedeisende hulp - Neutraal tot positief   (n=5) Neutraal tot positief (n=12)
Duur ziekenhuisopname (alle oor-
zaken) 

- Neutraal tot positief   (n=6) Neutraal tot positief (n=26)

 
 

7.3 Conclusie 
 
De effecten van disease management programma’s laten voor diabetes en COPD voor-
namelijk neutrale effecten zien, terwijl bij disease management programma’s voor 
hartfalen voornamelijk neutraal tot positieve effecten worden waargenomen. De 
resultaten uit dit literatuuronderzoek laten zien dat disease management programma’s niet 
altijd leiden tot positieve effecten op de kwaliteit van zorg, maar ook zeker niet tot 
negatieve effecten. Disease management programma’s voor hartfalen hebben de grootste 
kans op positieve effecten, gevolgd door diabetes en COPD op een gedeelde tweede 
plaats. Het onderzoek naar de betaalbaarheid van disease management programma’s was 
te gering om te vergelijken tussen de aandoeningen, maar eerste resultaten wijzen voor 
alle drie de aandoeningen op neutrale tot positieve effecten.  
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8 Effecten van disease management programma’s op zorg 
buiten programma’s 
 
Christel E van Dijk, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk wordt door middel van literatuuronderzoek antwoord gegeven op de 
vraag welke effecten disease management heeft voor zorg die buiten disease management 
valt. Hieronder valt de zorg voor andere klachten van patiënten binnen disease 
management programma’s en zorg aan patiënten die niet in disease management 
programma zitten. Hiervoor werd in de literatuur gezocht naar landelijke ingevoerde 
initiatieven op het gebied van zorg voor chronische aandoeningen, te weten in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. 
 
 

8.1 Gevonden artikelen 
 
Het literatuuronderzoek in Pubmed voor het Verenigd Koninkrijk leverde 57 potentieel 
relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract werden 15 artikelen geselecteerd 
voor het lezen van het gehele artikel. Screening van de gehele artikelen resulteerde in de 
inclusie van zeven artikelen. De zoekstrategie in EMBASE leverde 29 potentieel 
relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract werden drie artikelen geselecteerd, 
waar na het lezen van het gehele artikel 0 artikelen werden geïncludeerd. Ons literatuur-
onderzoek in Pubmed voor Duitsland leverde 39 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden zes artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele 
artikel. Screening van de gehele artikelen resulteerde in de inclusie van nul artikelen. De 
zoekstrategie in EMBASE leverde 61 potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel 
en abstract werden nul artikelen geselecteerd. Ons literatuuronderzoek in Pubmed voor 
Oostenrijk leverde twee potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract 
werden nul artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele artikel. De zoekstrategie 
in EMBASE leverde 60 potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract 
werden 0 artikelen geselecteerd. In totaal werden zeven artikelen geïncludeerd. In figuur 
8.1 is de flowchart van het proces van literatuuronderzoek weergegeven met de redenen 
voor exclusie. 
 
 

Integrale bekostiging, NIVEL 2011 53 



Figuur 8.1: Flowchart van proces van literatuuronderzoek bij effecten van landelijke 
programma’s voor chronische aandoeningen buiten programma’s (1995-
2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Beschrijving van onderzoeken  
 
Van de zeven onderzoeken, betroffen drie onderzoeken kwalitatief onderzoek waarbij 
betrokken zorgverleners werden geïnterviewd. Drie onderzoeken maakten gebruik van 
een vragenlijst aan artsen of patiënten en twee onderzoeken maakten gebruik van data uit 
medische dossiers. Alle onderzoeken rapporteerden over effecten van het Quality and 
Outcome Framework (QOF). Binnen het QOF krijgen huisartsenpraktijken een extra 
vergoeding als zij voldoen aan bepaalde indicatoren. Er zijn in het QOF onder andere 
indicatoren voor chronische aandoeningen. Indicatoren zijn gericht op het registreren 
binnen elektronisch patiënten dossiers en op proces- en uitkomstmaten. De extra 
vergoeding kan oplopen tot 25% van het totale inkomen van de huisartsenpraktijk 
(Campbell, 2009). 
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8.3 Uitkomsten 
 
Onderzoek naar de mening van zorgverleners 
Uit kwalitatief onderzoek van Campbell et al. (2008) kwam naar voren dat de meeste 
artsen van mening waren dat alle patiënten (binnen en buiten QOF) op eenzelfde manier 
werden behandeld, maar een minderheid van de artsen dacht dat er een subtiele daling 
was voor klachten en aandoeningen die niet in het QOF zaten. In onderzoek van Whalley 
et al. (2008) vonden huisartsen dat de algemene kwaliteit van zorg en zorg voor 
chronische aandoeningen meer was verbeterd na de introductie van QOF. Een minderheid 
van de huisartsen vond dat er een verlaging in de kwaliteit van acute zorg was na de 
introductie van QOF. Uit onderzoek van McDonald & Roland (2009) kwam naar voren 
dat de QOF van invloed was op de consulten in de huisartsenpraktijk in de zin dat het 
invoeren van alle indicatoren het oogcontact met patiënten verminderden en dat het 
potentieel van invloed kan zijn op het contact met de patiënt. Checkland & Harrison 
(2010) suggereerden in hun artikel dat het werken volgens het QOF meer een 
biomedische benadering van zorg vereist en minder een patiëntgerichte vorm van zorg. In 
de meeste gevallen zagen de zorgverleners dit niet als probleem, maar onderkenden dat er 
soms een ongemakkelijke situatie ontstond als data voor QOF moesten worden verkregen 
terwijl de patiënt voor andere klachten naar de praktijk kwam.  
 
Vanuit het perspectief van de zorgverleners lijkt de invoering van het QOF geen grote 
invloed gehad te hebben op de zorg buiten het programma, maar dat het QOF in zekere 
mate wel het contact met patiënt heeft beïnvloed. 
 
Onderzoek gebaseerd op data 
Campbell et al. (2009) en Steel et al. (2007) onderzochten beiden het effect van QOF op 
indicatoren die buiten de QOF vielen. Steel et al. vond voor indicatoren buiten het QOF 
die gerelateerd waren aan ziekten binnen het QOF een kleine significante verbetering, 
terwijl Campbell et al. voor indicatoren die gelinkt waren aan hartaandoeningen en astma 
een negatieve trend vond en voor diabetes indicatoren een neutraal effect. Steel et al. 
(2007) vonden daarnaast geen significante verbetering voor indicatoren die niet ge-
relateerd waren aan een ziekte met indicatoren in QOF. Verder liet Campbell et al.(2009) 
zien dat de continuïteit van zorg (nagevraagd; hoe vaak zag u uw gebruikelijke arts?) na 
invoering van het QOF was verslechterd. Dit werd bevestigd door een later onderzoek 
van Campbell et al. uit 2010. 
 
 

8.4 Conclusie  
 
Onderzoek naar de effecten van disease management op zorg die buiten bepaalde zorg-
programma’s vallen laat zien dat dit in sommige gevallen negatieve effecten kan hebben, 
zoals een negatief effect op indicatoren buiten het zorgprogramma en op de continuïteit 
van zorg. Deze bevindingen zijn echter allemaal gebaseerd op het QOF in het Verenigd 
Koninkrijk waar een niet op disease management geënt programma is ingevoerd, maar 
een ‘pay-for-performance’ systeem in de huisartsenpraktijk. En tevens zijn de resultaten 
op een beperkt aantal artikelen gebaseerd. QOF is echter de benadering die het meest in 
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de buurt komt van disease management, vandaar dat deze resultaten wel een indicatie 
geven van mogelijke effecten.  
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9 Organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg  
 
Christel E van Dijk, Michiel GH Lugt, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
 
In dit hoofdstuk proberen we antwoord te geven op de vraag welke effecten de ver-
andering in organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg heeft op de kwaliteit, toe-
gankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. En in hoeverre bepaalde zorgverleners en 
zorginstellingen worden uitgesloten binnen een soortgelijk organisatie- en bekostigings-
structuur van zorg. Eerst zullen de resultaten besproken worden van de effecten van 
health maintenance organisations (HMO’s) op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van zorg. Daarna worden de resultaten van accountable care organisations 
(ACO’s) gepresenteerd. Vervolgens zullen de effecten van HMO’s op het uitsluiten van 
zorgverleners of zorginstellingen worden besproken. Als laatste zullen op basis van deze 
twee organisatie- en bekostigingsstructuren van zorg conclusies worden getrokken om-
trent de mogelijke effecten voor de Nederlandse situatie. 
 
 

9.1 Health Maintenance Organizations (HMO’s) 
 

9.1.1 Gevonden artikelen 
Het literatuuronderzoek in Pubmed leverde 998 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden 84 artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele 
artikel. De zoekstrategie in EMBASE leverde 682 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden 43 artikelen geselecteerd. Screening van de gehele 
artikelen resulteerde in de inclusie van 55 artikelen. Van de geïncludeerde artikelen 
konden twee artikelen niet worden gevonden. De overige artikelen beschreven geen 
vergelijking tussen effecten van HMO’s en een traditioneel verrichtingensysteem, of 
hadden deze effecten niet getoetst. 
 

9.1.2 Beschrijving van onderzoeken 
De geïncludeerde artikelen beschrijven allemaal onderzoek naar effecten van HMO’s ten 
opzichte van het meer traditionele verrichtingensysteem. Het effect op kwaliteit, betaal-
baarheid en toegankelijkheid van HMO’s werd op twee manieren onderzocht: op patiënt-
niveau waarbij patiënten in HMO’s en een verrichtingensysteem met elkaar worden 
vergeleken en op basis van het effect van het marktaandeel van HMO’s in de regio. 
Allebei de methoden hebben voor- en nadelen. Zo is het probleem bij onderzoek op het 
niveau van de patiënt dat patiënten zelf kunnen kiezen of zij een verzekering willen van 
een HMO of met een verrichtingensysteem wat kan resulteren in selectiebias. Voordeel is 
dat er wel beter gecorrigeerd kan worden voor allerlei patiëntfactoren. In onderzoek naar 
het marktaandeel van HMO’s speelt de selectiebias geen rol, omdat het gaat om gehele 
regio’s. Echter, regio’s kunnen wel op allerlei andere factoren verschillen.  
 

Integrale bekostiging, NIVEL 2011 57 



9.1.3 Kwaliteit van zorg 
De helft van de onderzoeken rapporteerden over de kwaliteit van zorg. Een variëteit aan 
uitkomstmaten werd gebruikt om de kwaliteit van zorg te meten: onder andere mortaliteit, 
volgen van richtlijnen, tevredenheid en ziekenhuisopnames die mogelijk voorkomen 
hadden kunnen worden.  
 
Tevredenheid 
Drie onderzoeken rapporteerden over de tevredenheid van patiënten met zorg. De 
onderzoeken lieten een gevarieerd beeld zien van het effect van HMOs op de tevreden-
heid van patiënten. Eén onderzoek vond zowel negatieve als neutrale effecten van HMO’s 
op aspecten van tevredenheid (Baker & Afendulis, 2005). Eén onderzoek vond geen 
verschil tussen een verrichtingensysteem en HMO’s (Herrings & Adams, 2011), en één 
onderzoek vond zowel positieve als neutrale effecten van HMO’s op de tevredenheid 
(Pourat et al., 2006).  
 
Volgen van richtlijn 
Vier onderzoeken hadden effecten op het volgen van de richtlijn onderzocht. De onder-
zoeken lieten wederom een wisselend beeld zien van het effect van HMO’s op het volgen 
van richtlijnen. Eén onderzoek vond een positief effect van HMO’s op het volgen van 
richtlijnen (Roohen et al., 2006), twee onderzoeken vonden geen verschillen (Singhal et 
al., 2007; Silcox et al., 2003), en één onderzoek vond een negatief effect van HMO’s op 
het volgen van richtlijnen (Guo et al., 2003). 
 
Mortaliteit 
Acht onderzoeken rapporteerden over effecten van HMO’s op mortaliteit binnen een 
bepaalde periode. In de meeste onderzoeken (6 van de 8) werden geen effecten waar-
genomen van HMO’s op mortaliteit (Rivers & Fottler, 2004; Bian et al., 2006; Smith et 
al., 2005; Mark et al., 2005; Silcox et al., 2003; Escarse et al., 2006). In twee onder-
zoeken werden verschillen gevonden in mortaliteit, één in het voordeel (Luft, 2003) en 
één in het nadeel van HMO’s (Shen, 2003).  
 
Duurdere zorg 
Drie onderzoeken rapporteerden over de effecten van HMO’s op het gebruik van 
duurdere zorg. Deze onderzoeken lieten zien dat in sommige gevallen HMO’s duurdere, 
wellicht betere, zorg leveren aan minder patiënten, wat de kwaliteit van zorg kan beïn-
vloeden. Twee onderzoeken vonden een negatief effect van HMO’s op het verkrijgen van 
duurdere zorg (Yelin et al., 2005; Bokhari et al., 2005). Eén onderzoek liet geen verschil 
zien in het gebruik van duurdere zorg (Brown, 2004).  
 
Stadium van kanker bij diagnose 
Vier onderzoeken rapporteerden over het stadium van kanker bij diagnose. Alle onder-
zoeken vonden in meer of mindere mate dat patiënten met kanker in HMO’s in een eerder 
stadium werden gediagnosticeerd (Rouhani et al., 2010; Kirsner et al.,2005; Davidson et 
al., 2005; Roetzheim et al., 2008).  
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Ziekenhuisopnames die mogelijk voorkomen hadden kunnen  
Drie onderzoeken rapporteerden over effecten van HMO’s op ziekenhuisopnames die 
mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. In deze onderzoeken was de eenheid 
ziekenhuisopnames, welke werden verdeeld in niet voorkombaar en voorkombaar. Over 
het algemeen hebben HMO’s een positief effect op ziekenhuisopnames die mogelijk 
voorkomen hadden kunnen worden, dus minder ziekenhuisopnames die voorkomen 
hadden kunnen worden. Alle onderzoeken vonden in meer of mindere mate een positief 
effect van HMO’s op het aandeel ziekenhuisopnames dat voorkomen had kunnen worden 
(Basu et al., 2004; Basu et al., 2007; Zhan et al., 2004) 
 
Overige uitkomstmaten 
De overige uitkomstmaten werden door slechts een of twee onderzoeken gerapporteerd. 
Twee onderzoeken rapporteerden over het aantal heropnames binnen 30 dagen na ontslag, 
waarbij één onderzoek een negatief effect vond (meer heropnames) van HMO’s (Smith et 
al., 2005) en één onderzoek geen effect van HMO’s vond (Silcox et al., 2003). Eén onder-
zoek rapporteerde over het effect van HMO’s op de lengte van de contacten en vond dat 
de lengte van contacten korter was in HMO’s (Geraghty et al., 2007). En één onderzoek 
vond geen verschil in gezondheidsstatus, kwaliteit van leven en symptomen tussen 
patiënten in een HMO en verrichtingensysteem (Bianconi et al., 2006) 
 
Conclusie 
Effecten op de kwaliteit van zorg lieten een gevarieerd beeld zien. Bij drie aspecten van 
kwaliteit van zorg werd een neutraal effect gevonden (overige uitkomstmaten uitge-
sloten), bij twee aspecten een positief effect en bij één aspect een negatief effect. Bij 
patiënten HMO’s werd kanker in het algemeen in een eerder stadium gediagnosticeerd. 
Verschillen in het stadium van kanker kunnen samenhangen met de grote verschillen in 
het aanbieden van preventieve verrichtingen binnen HMO’s en een verrichtingensysteem. 
Het aantal voorkombare ziekenhuisopnames lijkt lager te zijn bij patiënten in een HMO, 
maar wel wordt duurdere zorg minder vaak geleverd aan patiënten in HMO’s. Samen-
gevat laat de literatuur over de effecten van HMO’s geen eenduidige effecten zien op de 
kwaliteit van zorg.  
 

9.1.4 Toegankelijkheid van zorg 
De toegankelijkheid van zorg wordt onderverdeeld in de toegankelijkheid van de zorg 
zelf en de toegankelijkheid van HMO’s in de vorm van selectie van patiënten. 
 
Toegankelijkheid 
Acht onderzoeken rapporteerden over effecten van HMO’s op de toegankelijkheid van 
zorg. Het merendeel van de onderzoeken liet een negatief effect zien van HMO’s op de 
toegankelijkheid van zorg. Toegankelijkheid van zorg werd op veel verschillende 
manieren gemeten: onder andere uitstellen van zorg, afstand tot ziekenhuis en tevreden-
heid over toegankelijkheid. Vijf onderzoeken vonden een negatief effect van HMO’s op 
de toegankelijkheid van zorg (Baker & Adendulis, 2005; O’Neill, 2004; Akinci & Sinay, 
2003; Litaker & Cebul, 2003; Mandell et al., 2003). Twee onderzoeken vonden geen 
effect van HMO’s op de toegankelijkheid (Pourat et al., 2006; Herrings & Adams, 2011) 
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en één onderzoek vond een positief effect van HMO’s op de toegankelijkheid van zorg 
(Le Cook, 2007)  
 
Selectie 
Vijf onderzoeken hadden resultaten gepresenteerd over eventuele selectie van patiënten 
binnen HMO’s. Alle onderzoeken vonden in meer of mindere mate selectie van patiënten 
binnen HMO’s (Atherly et al. ,2005; Mello et al., 2003; Nicholson et al., 2004; Batata, 
2004; Cao & McGuire, 2003).  
 
Conclusie 
Onderzoek naar de effecten van HMO’s op de toegankelijkheid van zorg lieten over-
wegend negatieve effecten zien. De zorg van patiënten in HMO’s is minder toegankelijk, 
en ook treden er duidelijke selecties van patiënten op. 
 

9.1.5 Betaalbaarheid van zorg 
De betaalbaarheid van zorg wordt op twee manieren bekeken. Als eerste wordt gekeken 
naar het effect van HMO’s op het zorggebruik. Dit geeft een indicatie voor de kosten van 
zorg. Daarnaast worden ook de resultaten weergegeven voor de werkelijke kosten van 
zorg.  
 
Zorggebruik  
24 onderzoeken rapporteerden over de effecten van HMO’s op zorggebruik. Hieronder 
worden de resultaten gepresenteerd voor contacten, medicatiegebruik, ziekenhuisopnames 
en preventieve zorg.  
 
Contacten  
Zeven onderzoeken presenteerden resultaten over de effecten van HMO’s op het al dan 
niet hebben van contacten en het aantal contacten met zorgverleners. De onderzoeken 
laten een gevarieerd beeld zien van het effect van HMO’s op het aantal contacten met 
zorgverleners. Twee onderzoeken vonden dat het aantal contacten hoger was in HMO’s 
(Baker & Afendulis, 2005; Deb et al., 2006). Twee onderzoeken vonden dat patiënten in 
HMO’s minder contacten hadden met zorgverleners (Kirby et al., 2003;Garret et al., 
2003). Vijf onderzoeken vonden geen effect van HMO’s op het al dan niet hebben van 
contact met zorgverleners (Le Cook, 2007; Baker & Afendulis, 2005; Kirby et al., 2003; 
Garret et al., 2003; Herrings & Adams, 2011). Eén onderzoek vond een negatief effect 
van HMO’s op het al dan niet hebben van contact met zorgverleners (Mandell et al., 
2003)  
 
Medicatie 
Twee onderzoeken rapporteerden over het effect van HMO’s op het medicatiegebruik. 
Deze twee onderzoeken wijzen beiden op besparende effecten van HMO’s op de kosten 
van zorg, door goedkopere zorg met goedkopere medicatie vaker te verlenen (Yelin et al., 
2005; Bokhari et al, 2005) 
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Ziekenhuisopnames 
Aantal opnames 
Zeven onderzoeken rapporteerden over de effecten van HMO’s op het aantal zieken-
huisopnames. HMO’s lijken een neutraal tot positief effect te hebben op het aantal 
ziekenhuisopnames, dus minder opnames. Dit komt deels overeen met de uitkomsten uit 
het onderzoek van Cao & McGuire (2003), waarin naar voren kwam dat ziekenhuiszorg 
en geestelijke gezondheidszorg strikt gerantsoeneerd worden in HMO’s. Vijf onder-
zoeken vonden een lager aantal ziekenhuisopnames voor patiënten in een HMO of bij een 
groter marktaandeel HMO’s in een regio (Friedman et al., 2006; Fonkych et al., 2008; 
Garret et al., 2003, Herrings & Adams, 2011; Baker & Afendulis, 2005). Drie onder-
zoeken vonden een neutraal effect van HMO’s op het aantal ziekenhuisopnames 
(Herrings & Adams, 2011; Kirby et al., 2003; Yelin et al, 2007).  
 
Duur opname 
Zeven onderzoeken rapporteerden over de effecten van HMO’s op de duur van de zieken-
huisopnames. HMO’s lijken een neutraal tot positief effect te hebben op de duur van 
ziekenhuisopnames, dus dat patiënten in HMO’s minder lang werden opgenomen in een 
ziekenhuis. Vier onderzoeken vonden een kortere duur van ziekenhuisopnames binnen 
HMO’s (Revere et al., 2004; Fonkych et al., 2008; Fleming et al., 2003; Sung et al., 
2004). Drie onderzoeken lieten geen effect zien van HMO’s op de duur van opname 
(Mark et al., 2005; Bian et al., 2006; Silcox et al., 2003).  
 
Preventieve zorg 
Vier onderzoeken presenteerden resultaten over effecten van HMO’s op het gebruik van 
preventieve zorg. Alle onderzoeken vonden een positief effect van HMO’s op gebruik 
van preventieve zorg (Keyhani et al., 2007; Baker et al., 2004; Wang & Pauly, 2003; 
Rizzo, 2005).  
 
Ander zorggebruik 
Eén onderzoek vond geen effect van HMO’s op het gebruik van prenatale zorg (Howell et 
al., 2004).  
 
Conclusie 
Onderzoek naar de effecten van HMO’s op zorggebruik laat zien dat HMO’s een gunstig 
effect hebben op het zorggebruik van patiënten in termen van kosten. Het onderzoek liet 
geen consistent effect zien op het al dan niet hebben van contacten en het aantal contacten 
met zorgverleners, maar patiënten binnen HMO’s hebben meestal minder ziekenhuis-
opnames en de duur van de opname is korter. Tevens maken patiënten in HMO’s meer 
gebruik van preventieve zorg.  
 
Kosten 
Elf onderzoeken rapporteerden effecten van HMO’s op de kosten van zorg. De manier 
waarop er naar kosten van zorg werd gekeken verschilde sterk tussen de onderzoeken.  
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Totale kosten 
Drie onderzoeken presenteerden effecten van HMO’s op de totale kosten van zorg. 
HMO’s lijken een gunstig effect te hebben op de totale kosten van zorg. Twee 
onderzoeken vonden lagere kosten in HMO’s (Kirby et al., 2003; Shen et al., 2010) en 
één onderzoek vond geen effect van HMO’s op de totale kosten van zorg (Herrings & 
Adams, 2011).  
 
Efficiëntie van ziekenhuis 
Twee onderzoeken rapporteerden over de efficiëntie van ziekenhuizen in de vorm van 
reductie in marges van opbrengsten. Er wordt geen eenduidig effect waargenomen van 
HMO’s op de efficiëntie van ziekenhuizen. Eén onderzoek vond een lagere efficiëntie van 
ziekenhuizen (Hsieh et al., 2010) en één onderzoek vond een negatief effect op de winst 
van ziekenhuizen (Large & Sear, 2005).  
 
Kosten per case 
Zes onderzoeken presenteerden effecten van HMO’s op de kosten per case en laten over 
het algemeen een wisselend effect zien van HMO’s op de kosten per case. Twee onder-
zoeken vonden een gunstig effect van HMO’s op de kosten per case (lagere kosten) (Shen 
et al., 2010; Fleming et al., 2003) , twee onderzoeken vonden hogere kosten per case voor 
HMO’s (Revere et al., 2004; Sung et al., 2004) en drie onderzoeken vonden geen effect 
van HMO’s op de kosten per case (Friedman et al., 2006; Shen et al., 2010; Younis et al., 
2005).  
 
Kosteneffectiviteit 
Eén onderzoek rapporteerde over het effect van HMO’s op de kosteneffectiviteit van 
ziekenhuizen (Jiang et al., 2006) en vond dat in één jaar HMO’s geassocieerd waren met 
kosteneffectiviteit, maar in een ander jaar niet.  
 
Conclusie 
Literatuur laat zien dat HMO’s een gunstig effect lijken te hebben op de totale kosten van 
zorg (waarbij ook de effecten op zorggebruik meegenomen zijn), maar dat de kosten per 
case over het algemeen niet lijken te verschillen. Dit komt overeen met de resultaten van 
het zorggebruik, waarin voornamelijk het aantal ziekenhuisopnames lager is voor patiën-
ten in een HMO. Met betrekking tot kosteneffectiviteit en efficiëntie van ziekenhuizen 
werden wisselende effecten gevonden. 
 

9.1.6 Conclusie 
Ons literatuuronderzoek laat zien HMO’s geen consistent effect lijken te hebben op de 
kwaliteit van zorg. Doch de literatuur omtrent de totale kosten van zorg laten lagere 
kosten zien voor HMO’s, welke voornamelijk lijken te worden veroorzaakt door een 
daling in het aan ziekenhuisopnames en een kortere duur van ziekenhuisopnames. De 
toegankelijkheid in de vorm van het verkrijgen van zorg en selectie van patiënten laten 
een minder positief beeld zien. In de meeste onderzoeken is de toegankelijkheid van zorg 
slechter in HMO’s en bestaat er een duidelijk selectie-effect van HMO’s. 
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Deze resultaten moeten echter met voorzichtigheid wordt geïnterpreteerd. Het onderzoek 
naar HMO’s bestaat voornamelijk uit cross-sectioneel onderzoek, waarbij geen causale 
verbanden kunnen worden aangetoond. 
 
 

9.2 Accountable Care Organizations (ACO’s) 
 

9.2.1 Gevonden artikelen 
Ons literatuuronderzoek in Pubmed leverde 369 potentieel relevant artikelen op. Op basis 
van titel en abstract werden zeven artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele 
artikel. De zoekstrategie in EMBASE leverde 156 potentieel relevante artikelen op. Op 
basis van titel en abstract werden twee artikelen geselecteerd. Screening van de gehele 
artikelen resulteerde in de inclusie van twee artikelen.  
De geëxcludeerde artikelen rapporteerden geen effecten van ACO’s.  
 

9.2.2 Beschrijving van onderzoeken & onderzoeksuitkomsten 
Door het geringe aantal artikelen dat over de effecten van ACO’s rapporteerde, worden 
de twee geïncludeerde artikelen hieronder kort besproken. Het is niet mogelijk om uit-
spraken te doen over het effect van ACO’s op basis van deze onderzoeken. 
 
Weeks et al. (2010) hebben het effect van 17 grote Amerikaanse multidisciplinaire 
groepspraktijken onderzocht die verantwoordelijkheid dragen voor de kosten en kwaliteit 
van zorg. De kwaliteit en kosten van zorg van deze multidisciplinaire groepspraktijken 
werden vergeleken met de zorg van artsen in dezelfde regio die niet aan de de groeps-
praktijken zijn gelieerd. Resultaten lieten zien dat patiënten binnen de multidisciplinaire 
groepspraktijken vaker zorg kregen volgens de richtlijn (5-15% hogere kwaliteit). Bij 
diabetespatiënten werd vaker de HbA1c en cholesterol getest, en vaker een fundoscopie 
uitgevoerd. Ook was het aantal ziekenhuisopnames dat mogelijk voorkomen had kunnen 
worden lager voor patiënten in een multidisciplinaire groepspraktijk. De kosten voor de 
zorg waren tevens significant lager (3,6%) voor patiënten in een multidisciplinaire 
groepspraktijk.  
 
Phillips et al. (2011) lieten in hun artikel een case studie zien van een eerstelijns gerichte 
organisatie van zorg die sterk overeenkomt met het concept van ACO’s. Binnen deze 
medische groep (WellMed Medical Group) hebben patiënten onder andere een eerste-
lijnsarts die de zorg coördineert en zo nodig verwijst naar andere zorgverleners, wordt de 
kwaliteit van zorg nauwlettend in de gaten gehouden en dragen de artsen verantwoorde-
lijkheid voor de kosten (volledig inschrijftarief) en kwaliteit van zorg. De medische groep 
heeft verschillende disease management programma’s en ook de zorg die buiten de 
kliniek wordt geleverd, wordt door een verwijsspecialist gecoördineerd. Philips et al. 
hebben onderzocht in hoeverre de zorg van patiënten binnen de WellMed Medical Group 
is veranderd in de periode 2000-2008. Zij laten zien dat het aantal patiënten met primaire 
en secundaire preventie substantieel is toegenomen en ook het aantal diabetespatiënten 
met een goede HbA1c-waarde en cholesterol laat een stijging zien tussen 2000-2008. Er 
werden geen verschillen over de tijd waargenomen voor ziekenhuisopnames, heropnames 
en bezoeken aan de spoedeisende hulp. De mortaliteit liet een lichte stijging zien tussen 

Integrale bekostiging, NIVEL 2011 63 



2000-2008, maar was nog steeds slechts de helft van het leeftijdsspecifieke mortaliteits-
cijfer van de staat. 
 

9.2.3 Conclusie 
Literatuur omtrent het effect van ACO’s op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit van zorg is schaars. Het is dan ook niet mogelijk om conclusies te trekken. De 
eerste resultaten wijzen op positieve effecten op de kosten en kwaliteit van zorg. 
 
 

9.3 Uitsluiten van zorgverleners en/of zorginstellingen 
 

9.3.1 Gevonden artikelen 
Ons literatuuronderzoek naar het uitsluiten van zorgverleners en/of -instellingen in 
Pubmed leverde 133 potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en abstract 
werden zeven artikelen geselecteerd voor het lezen van het gehele artikel. De zoek-
strategie in EMBASE leverde drie potentieel relevante artikelen op. Op basis van titel en 
abstract werd één artikel geselecteerd. Screening van de gehele artikelen resulteerde in de 
inclusie van drie artikelen. De geëxcludeerde artikelen rapporteerden niet over het uit-
sluiten van zorgverleners of zorginstellingen. 
 

9.3.2 Beschrijving van onderzoeken en onderzoeksuitkomsten 
Door het geringe aantal artikelen dat over de effecten van uitsluiten van zorgverleners en 
zorginstellingen rapporteerde, worden de drie geïncludeerde artikelen hieronder kort 
beschreven en de resultaten besproken. 
 
Bindman et al. (1998) hebben het aantal afwijzingen van een contract door HMO’s van 
eerstelijnsartsen onderzocht. Zij vonden dat 22% van de artsen een afwijzing of 
beëindiging van het contract had ervaren. Solopraktijken kregen vaker een afwijzing dan 
duo- en groepspraktijken. Er werden geen significante verschillen gevonden naar 
geslacht, leeftijd en etniciteit. Het hebben ervaren van een afwijzing of beëindiging van 
een contract was niet geassocieerd met het al dan niet hebben van één of meer contracten 
bij een HMO. 
 
Gaskin et al. (2002) onderzochten welke factoren HMO’s gebruiken voor het selectief 
contracteren van ziekenhuizen voor een coronaire arteriële bypas operatie. Gemiddeld 
contracteerden HMO’ ongeveer 40% van de ziekenhuizen en maakten zij gebruik van de 
zorg van 30% van de ziekenhuizen. Gaskin et al. lieten zien dat de geografische ligging 
(dichterbij), kwaliteit van het ziekenhuis en kosten van belang waren voor het contrac-
teren van ziekenhuizen. Een grotere competitie tussen HMO’s was geassocieerd met meer 
ziekenhuizen met contracten en een grotere competitie tussen ziekenhuizen met een 
kleinere kans op een contract.  
 
Zinn et al. (1999) analyseerden welke organisatorische en omgevingsfactoren gerelateerd 
waren aan participatie van verpleeghuizen in een HMO. Dit onderzoek liet zien dan 
ongeveer 21% van de verpleeghuizen participeerde in een HMO. Factoren die ge-
associeerd waren met een hogere participatie in een HMO waren deelname aan een 
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netwerk van zorgaanbieders, aanbieden van meer geavanceerde therapieën, meer 
verpleegkundigen en fysiotherapeuten aan bed en affiliaties met een keten.  
 

9.3.3 Conclusie 
Onderzoek naar het uitsluiten van zorgverleners is schaars. Het bestaande onderzoek laat 
echter zien dat HMO’s bepaalde zorgverleners en instelling uitsluiten. Hierbij lijken 
geografische ligging, kosten en kwaliteit een rol te spelen. Daarnaast hebben groepen van 
zorgverleners en zorginstellingen een grotere kans op een contract. Het gezamenlijk 
optrekken van zorgverleners en zorginstellingen binnen een onderhandelingsproces lijkt 
een positieve invloed te hebben op het verkrijgen van contracten. 
 
 

9.4 Algemene conclusie organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg 
 
Onderzoek naar soortgelijke organisatie- en bekostigingsstructuren van zorg laat zien dat 
als zorgaanbieders meer risico dragen voor de kosten van zorg zoals het geval in HMO’s 
en bij ACO’s het mogelijk positieve effecten kan hebben op de kosten van zorg. Bij 
HMO’s dragen zorgaanbieders niet altijd verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
zorg, en worden wisselende effecten waargenomen op de kwaliteit van zorg. Terwijl als 
zorgverleners risico dragen voor de kwaliteit van zorg, zoals in ACO’s, dit wellicht 
positieve effecten kan hebben. Eerste resultaten van ACO’s met betrekking tot de kwali-
teit van zorg zijn in ieder geval positief. Echter, doordat zorgaanbieders binnen HMO’s 
risico dragen voor de kosten is er een sterke neiging om de toegankelijk van zorg te 
beperken en vindt er duidelijke selectie plaats van patiënten. Daarnaast laat het onderzoek 
naar uitsluiten van zorgverleners of zorginstellingen zien, dat een dergelijk systeem 
bepaalde zorgverleners of instellingen kan uitsluiten. Enerzijds lijkt het uitsluiten ge-
baseerd te zijn op de geografische ligging, kwaliteit en kosten van zorg, maar anderzijds 
lijken ook zorgverleners en zorginstellingen met een slechtere onderhandelingspositie 
(niet samen optrekken in onderhandelingen) een grotere kans te hebben tot uitsluiting. 
Concluderend laat dit literatuuronderzoek zien dat als zorgaanbieders meer risico dragen 
voor de kosten en kwaliteit van zorg dat de kosten kunnen worden beperkt en wellicht de 
kwaliteit van zorg kan worden verbeterd. Echter de toegang van zorg lijkt beperkt te 
worden binnen HMO’s, waarbij de risicodragendheid voor kosten mogelijk een rol speelt. 
Verder bestaat er een risico dat bepaalde zorgverleners of zorginstellingen uitgesloten 
worden. 
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10 Concurrentie in gezondheidszorg 
 
Christel E van Dijk, Bob Venema, Michiel GH Lugt, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de vraag in hoeverre er in Nederland sprake is 
van concurrentie op de markt van zorgverzekeraars en zorggroepen. Allereerst zullen de 
resultaten met betrekking tot de zorgverzekeraars worden besproken, daarna bespreken 
we het concurrentieniveau van zorggroepen. Als laatste zullen drie mogelijke scenario’s 
worden besproken die deze concurrentieniveaus kunnen hebben op de kwaliteit, toe-
gankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 
 
 

10.1 Concurrentieniveau in Nederland 
 

10.1.1 Markt voor zorgverzekeraars 
Het concurrentieniveau van de zorgverzekeraars werd bepaald door middel van de 
Herfindahl-Hischman Index (HHI). De HHI varieerde in de 31 GGD regio’s van 0,16 tot 
0,67 met een gemiddelde HHI (en standaarddeviatie) van 0,31 (0,12). Bij twee van de 31 
GGD regio’s (6,5%) was de HHI tussen de 0,01 en 0,18 wat wijst op een monopolistische 
competitie, en bij 29 van de 31 GGD regio’s (93,5%) was de HHI tussen de 0,18 en 1 wat 
wijst op een oligopolie.  
 
Hoewel niet gezegd is dat de markt voor zorgverzekeraars regionaal is, geeft de HHI een 
indicatie voor de mate van inkoopmacht die de zorgverzekeraars op regionaal niveau 
hebben bij de onderhandelingen over de inkoop van ketenzorg. Een oligopolie aan 
inkoopzijde wordt in economische termen aangeduid als een oligopsonie.  
 
 
Tekstbox 10.1: Oligopolie 
 
Een oligopolie is een situatie waarin een product of dienst door slechts een paar grote aanbieders 
wordt aangeboden. De toegang tot de markt is gelimiteerd door bijvoorbeeld schaarste van het 
product of overheidsingrijpen. Een oligopsonie is een situatie waarin het aantal vragers voor een 
product of dienst beperkt is tot enkele gebruikers.  
 
Doordat er weinig spelers op de markt zijn, kunnen concurrenten elkaar goed in de gaten houden. 
Bijvoorbeeld, als één speler de prijzen verlaagt van een zorgverzekering, zullen de andere spelers 
op de markt hier snel op in kunnen spelen. Hierdoor zijn er vaak lange periodes met starre prijzen 
afgewisseld door kortdurende periodes van prijsoorlogen. Doordat de prijs van de producten 
makkelijk door de concurrent kunnen worden gevolgd, vindt er in de markt vaak product-
differentiatie plaats en hebben spelers een bepaald strategisch beleid. Bepaalde spelers zullen zich 
met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit van hun product willen onderscheiden van andere 
spelers op de markt, om zo hun marktaandeel te vergroten of hogere prijzen aan hun klanten te 
kunnen vragen. Het is niet eenvoudig om voorspellingen te doen van spelers op een oligo-
polistische markt, omdat het ondoenlijk is het gedrag van alle spelers te voorspellen. 

 

Integrale bekostiging, NIVEL 2011 67 



10.1.2 Markt voor hoofdcontracten 
Het concurrentieniveau van de zorggroepen werd bepaald door middel van het markt-
aandeel van huisartsen die de zorggroep binnen de GGD-regio heeft. Gegevens omtrent 
het aantal huisartsen binnen zorggroepen was beschikbaar voor 75 van de 109 zorg-
groepen. Het marktaandeel varieerde van 1% tot 81% met een gemiddeld marktaandeel 
van 25% (SD: 21%). De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt als vuistregel 
aan dat als één speler meer dan 50% van het marktaandeel heeft dat dit tot problemen kan 
leiden. In 11 van de 75 (15%) zorggroepen was dit het geval. Dit lijkt op zich weinig, 
maar voor de NMa en NZa kan één enkele zorggroep met een grotere marktmacht een 
probleem op leveren.  
 
 

10.2 Scenario’s 
 
In deze paragraaf worden drie mogelijke scenario’s geschetst. Hierbij wordt er van 
uitgegaan dat de zorg voor chronische aandoeningen zowel via een koptarief als via 
integrale bekostiging kan worden bekostigd. Indien het verplicht wordt om de zorg voor 
chronische aandoeningen via integrale bekostiging te bekostigen, zal de onderlinge 
positie tussen zorggroepen en zorgverzekeraars sterk veranderen. Zorgverzekeraars 
hebben een wettelijke zorgplicht, wat betekent dat zij verantwoordelijkheid dragen voor 
het leveren van zorg aan hun patiënten. Indien de zorg via integrale bekostiging moet 
worden bekostigd, zullen de zorggroepen een sterkere onderhandelingspositie hebben. 
Zorgverzekeraar zijn namelijk afhankelijk van de contracten omtrent integrale be-
kostiging om aan hun zorgplicht te voldoen. Dus, indien integrale bekostiging verplicht 
wordt, wordt het lastig voor zorgverzekeraars om de zorg voor diabetes niet via zorg-
groepen te organiseren. In de onderstaande scenario’s wordt daarom uitgegaan van een 
keuzemogelijkheid bij zorgverzekeraars. Daarnaast gaan we er van uit dat er een 
wederzijdse afhankelijkheid bestaat tussen zorgverzekeraars enerzijds en de zorggroepen 
met voornamelijk huisartsen anderzijds. Naast het feit dat zorgverzekeraars afspraken 
maken met zorggroepen omtrent de zorg voor chronische zieke patiënten, dienen 
zorgverzekeraars ook afspraken te maken over de algemene huisartsenzorg. Indien in de 
onderhandelingen met betrekking tot de zorg voor chronische aandoeningen een van de 
partijen misbruik probeert te maken van zijn of haar positie, zal dit zijn weerslag hebben 
in de onderhandelingen omtrent de algemene huisartsenzorg. Om deze reden gaan wij er 
niet van uit dat partijen hun onderhandelingspositie zullen misbruiken. In de scenario’s 
wordt er van uitgegaan dat bij zorgverzekeraars sprake is van een oligopolie en dat er bij 
zorggroepen bij het overgrote merendeel (85%) geen marktmacht is. 
 

10.2.1 Scenario 1: Gebrek aan vertrouwen van zorgverzekeraars 
De invoering van integrale bekostiging vergt een investering van zowel zorggroepen als 
zorgverzekeraars, terwijl eventuele effecten in de kosten en kwaliteit van zorg niet direct 
zichtbaar zullen zijn. De kosten voor chronische zorg binnen integrale bekostiging zullen 
voor de zorgverzekeraar daarom in ieder geval in de eerste periode hoger uitvallen. Indien 
er bij zorgverzekeraars een algemeen beeld bestaat dat de zorg binnen integrale be-
kostiging gaat zorgen voor verlaging van kosten en/of verbetering in de kwaliteit van zorg 
zullen zorgverzekeraars instappen. Echter bij een gebrek aan vertrouwen over de effecten 
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van integrale bekostiging zullen zorgverzekeraars afwachtend reageren. Binnen een 
oligopolie hebben zorgverzekeraars de keuze om al dan niet de zorg binnen integrale 
bekostiging te betalen of via een koptarief (bekostiging afzonderlijk per zorgverlener), ze 
bepalen namelijk zelf de prijs en de bedrijfsstrategie. Hierdoor kan er een zogenaamd 
‘prisoners dilemma’ ontstaan. Stel een situatie voor waarbij twee zorgverzekeraars beiden 
een marktaandeel hebben van 50% van de zorg voor chronische aandoeningen. Zij 
hebben de keuze om de zorg voor chronische aandoeningen te bekostigen via integrale 
bekostiging of via een koptarief. Indien zorgverzekeraar 1 kiest om de zorg via integrale 
bekostiging te bekostigen en zorgverzekeraar 2 via het koptarief, zal zorgverzekeraar 2 
een lager bedrag voor de zorg kunnen vragen, waarna mogelijk een deel van de patiënten 
zal overstappen van zorgverzekeraar 1 naar zorgverzekeraar 2 om een lagere premie te 
krijgen. Andersom geldt hetzelfde, waardoor zorgverzekeraars geneigd zullen zijn om 
geen gebruik te maken van integrale bekostiging. De keuze voor het koptarief zal de 
zorgverzekeraar geen patiënten en daardoor geld kosten, maar kan leiden tot een groter 
marktaandeel (tabel 10.1). Oftewel, indien zorgverzekeraars niet geloven in de effecten 
die integrale bekostiging kunnen hebben voor de kosten en/of kwaliteit van zorg (of niet 
geloven dat de andere dat wel doen), zullen zij waarschijnlijk niet deelnemen aan 
integrale bekostiging. De uitkomst zal dan altijd zijn dat de zorg op de ‘oude’ wijze 
worden bekostigd. In het voorbeeld in tabel 10.1 heeft dat geen effecten voor het markt-
aandeel van de zorgverzekeraars in vergelijking met de situatie dat ze beide wel 
deelnemen aan integrale bekostiging, maar de uitkomst is wel dat eventuele effecten van 
integrale bekostiging op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid niet worden 
waargenomen en chronisch zieke patiënten geen ervaring zullen opdoen met zorg die 
wordt geleverd via integrale bekostiging. 
 
 
Tabel 10.1: Het prisoner’s dilemma bij zorgverzekeraars 
 
  Zorgverzekeraar 1 
Zorgverzekeraar 2 Integrale bekostiging Koptarief 
Integrale bekostiging 50/50 70/30 
Koptarief 30/70 50/50 
 
 

10.2.2 Scenario 2: Vertrouwen van zorgverzekeraars, geen differentiatie tussen patiënten in 
zorggroep 

In dit scenario hebben zorgverzekeraars vertrouwen in de effecten die integrale bekosti-
ging kunnen hebben op de zorg voor chronische aandoeningen. Het overgrote deel van de 
zorgverzekeraars zal de zorg voor chronische aandoeningen via integrale bekostiging 
willen bekostigen. In de beginfase is het alleen niet duidelijk welke zorg precies moet 
worden ingekocht en welke prijs kan worden gevraagd. Deze onzekere periode zorgt voor 
terughoudendheid van de kant van zorgverzekeraars en daardoor in minder mogelijk-
heden voor zorggroepen omtrent pakketdifferentiatie. Ook, de prijs voor de te leveren 
zorg is nog onzeker, waardoor zorggroepen hierin een grotere onderhandelingspositie 
hebben en de prijzen in de beginperiode vrij hoog zullen uitvallen. Zorgverzekeraars 
houden elkaar goed in de gaten en proberen elkaars strategieën en onderhandelings-
uitkomsten na te gaan. De prijs van het pakket binnen integrale bekostiging zal daardoor 
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steeds meer op elkaar lijken, maar zal door de hoge uitgangspositie in de eerste jaren 
relatief hoog uitvallen. Pas indien één van de zorgverzekeraars de prijs voor het pakket 
binnen integrale bekostiging voor een lager bedrag heeft kunnen uitonderhandelen met 
zorggroepen, zal de rest van de zorgverzekeraars (en ook zorggroepen) volgen. De prijs 
voor integrale bekostiging zal door de wederzijds afhankelijkheid niet (ver) onder de 
kostprijs van de zorggroep zitten. Zorggroepen binnen scenario 2 willen (of kunnen) geen 
onderscheid maken in de zorg die zij leveren binnen integrale bekostiging, waardoor de 
kwaliteit van zorg niet zal verschillen voor patiënten met een zorgverzekering bij ver-
schillende zorgverzekeraars. Het loont voor de zorgverzekeraar niet om een strategie te 
hebben op de kwaliteit van zorg, omdat dit voor alle patiënten binnen de zorggroep 
hetzelfde zal uitvallen. In dit scenario zullen de prijzen van integrale bekostiging alleen 
naar een ideaal niveau zakken indien zorgverzekeraars sterk willen concurreren om prijs 
van pakket. Er zal daarnaast slechts op beperkte mate door zorggroepen en zorgver-
zekeraars op de kwaliteit van zorg worden ingespeeld. Wel kan er een prikkel zijn tussen 
zorggroepen onderling om te differentiëren op kwaliteitsniveau. Dit zou immers een 
argument voor zorgverzekeraars kunnen zijn om tegen een hogere prijs in te kopen. In het 
geval van zorggroepen met een groter marktaandeel, bestaat het risico op hogere prijzen 
dan gemiddeld voor integrale bekostiging. De verschillen met andere zorggroepen zullen 
wederom door de wederzijdse afhankelijkheid en mogelijkheid om via koptarief diabetes-
zorg te bekostigen niet groot zijn. 
 

10.2.3 Scenario 3: Vertrouwen van zorgverzekeraars, differentiatie tussen patiënten in 
zorggroep 

In scenario 3 geloven zorgverzekeraars in de effecten die integrale bekostiging kan 
hebben op de zorg voor chronische aandoeningen. Ook willen zorggroepen onderscheid 
maken in de zorg die zij leveren binnen integrale bekostiging. Dat wil zeggen, dat de zorg 
voor een patiënt met zorgverzekering x verschilt van de zorg voor een patiënt met zorg-
verzekering y. Het gaat hierbij om kwaliteit bovenop de vereisten uit de zorgstandaard, 
zoals betere toegankelijkheid ’s avonds, een soepeler doorverwijzingbeleid, een groter 
aanbod van cursussen voor patiënten. Voor scenario 3 geldt net als voor scenario 2 dat de 
beginperiode een periode is met grote onzekerheden en terughoudendheid. De prijs zal 
daardoor op eenzelfde manier worden bepaald als in scenario 2. Het grote onderscheid zit 
voornamelijk in de kwaliteit van zorg. Indien een zorgverzekeraar na de eerste periode 
een strategie heeft om de kwaliteit van zorg te verhogen, zullen deze effecten enkel 
zichtbaar worden voor patiënten met de betreffende zorgverzekering. Dit onderscheid zal 
ook voor de betrokken zorgverleners en eventueel patiënten zichtbaar zijn, waardoor 
betrokken zorgverleners patiënten kunnen aansturen om van zorgverzekeraar te wisselen 
indien zij ook die zorg willen krijgen. Hierdoor ontstaat er concurrentie tussen zorg-
verzekeraars op de kwaliteit van het pakket binnen integrale bekostiging en zullen 
zorgverleners en patiënten kiezen voor ‘de beste zorg’. In dit scenario zal de prijs in de 
beginfase hoog uitvallen, en alleen naar een ideaal niveau zakken indien zorgverzekeraars 
sterk willen concurreren op de prijs van het pakket binnen integrale bekostiging, maar zal 
er een sterke differentiatie zijn in de kwaliteit van zorg, wat uiteindelijk steeds meer zal 
leiden naar zorg op maat. In het geval van zorggroepen met een groter marktaandeel, 
bestaat het risico op hogere prijzen dan gemiddeld voor integrale bekostiging en een 
verminderde stimulans om de kwaliteit van zorg te verhogen. De verschillen met andere 
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zorggroepen zullen wederom door de wederzijdse afhankelijkheid en mogelijkheid om 
via koptarief diabeteszorg te bekostiging niet groot zijn. 
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11 Synthese naar Integrale bekostiging 
 
Christel E van Dijk, Michiel GH Lugt, Ilse CS Swinkels, Joke C Korevaar 
 
 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de uitkomsten uit hoofdstuk 3 t/m 10 een synthese 
gemaakt omtrent de verwachte effecten van integrale bekostiging op het gebied van 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Allereerst zullen de resultaten 
uit de eerdere hoofdstukken worden samengevat. Daarna wordt voor kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid apart een synthese gemaakt van de verwachte effecten 
van integrale bekostiging. Vervolgens zullen de studiebeperkingen worden besproken en 
wordt als laatste een algemene conclusie getrokken.  
 
 

11.1 Samenvatting van de resultaten 
 
Om antwoord te geven op de vraag welke effecten van integrale bekostiging te verwach-
ten zijn op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg werden de volgende 
onderzoeksvragen beantwoord: 
1. a. Welke effecten heeft disease management op de kwaliteit en betaalbaarheid van 

de zorg? 
b. Welke effecten heeft disease management voor de zorg die buiten disease 

management valt? 
2. a. Welke effecten heeft de verandering in organisatie- en bekostigingsstructuur van 

zorg op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 
b. In hoeverre worden bepaalde zorgverleners en/of zorginstellingen uitgesloten 

binnen een soortgelijk organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg? 
3. In hoeverre is er in Nederland sprake van concurrentie op de markt van zorggroepen 

en zorgverzekeraars? En welke invloed hebben bepaalde marktmachten op de 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 

 
Welke effecten heeft disease management op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg? 
Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat disease management programma’s voor 
diabetes mellitus en COPD voornamelijk neutrale effecten laten zien op het gebied van de 
kwaliteit van zorg, terwijl bij programma’s met betrekking tot hartfalen voornamelijk 
neutraal tot positieve effecten werden waargenomen. Literatuur omtrent de effecten van 
vasculair risicomanagement was zeer schaars. Het aantal publicaties met betrekking tot de 
incrementele kosten van disease management was schaars. Er werden voor hartfalen, 
diabetes en COPD werden zowel neutrale als kostenbesparende effecten waargenomen. 
Het literatuuronderzoek laat zien dat disease management programma’s weinig effecten 
hebben. Echter als er effecten werden waargenomen waren deze (bijna) altijd in het voor-
deel van disease management programma’s, zowel ten aanzien van de kwaliteit van zorg 
als de betaalbaarheid van zorg.  
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Welke effecten heeft disease management op de zorg die buiten disease management valt? 
Het literatuuronderzoek naar de effecten van disease management op de zorg die buiten 
disease management valt leverde geen duidelijke resultaten op. QOF ‘Quality and 
Outcome Framework’, uit het Verenigd Koninkrijk komt nog het meest in de buurt van 
disease management. Onderzoek op basis van deze QOF liet zien dat er in sommige 
gevallen negatieve effecten kunnen optreden, zoals een negatief effect op de kwaliteit van 
zorg buiten programma’s en continuïteit van de zorg.  
 
Welke effecten heeft de verandering in organisatie- en bekostigingsstructuur van zorg op 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? 
Voor deze vraagstelling is onderzocht welke effecten health maintenance organisations 
(HMO) en accountable care organisations (ACO) hadden op de kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid van zorg. Literatuur met betrekking tot ACO’s was schaars, 
waardoor hierover geen conclusies konden worden getrokken. Onderzoek naar HMO’s 
liet zien dat als zorgaanbieders meer risico dragen voor de kosten van zorg het mogelijk 
positieve effecten kan hebben op de kosten van zorg. Echter, de toegankelijkheid van de 
zorg kan hierdoor worden beperkt en er werden effecten van (ongewenste) selectie van 
patiënten gevonden. Effecten op de kwaliteit van de zorg waren niet eenduidig. 
 
In hoeverre worden bepaalde zorgverleners en zorginstellingen uitgesloten binnen een 
soortgelijk organisatie- en bekostigingsstructuur? 
Onderzoek naar effecten in termen van het uitsluiten van zorgverleners en zorginstel-
lingen was schaars: slechts drie onderzoeken werden geïncludeerd. Deze onderzoeken 
lieten zien dat het voorkomt dat sommige zorgverleners en -instellingen worden uit-
gesloten door HMO’s, waarbij de geografische ligging, kosten en kwaliteit een rol leken 
te spelen. Het gezamenlijk optrekken van zorgverleners en zorginstellingen bij de 
contractonderhandelingen leek een positieve invloed te hebben op het verkrijgen van 
contracten. 
 
In hoeverre is er in Nederland sprake van concurrentie op de verschillende markten? En 
welke invloed hebben bepaalde marktmachten op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaal-
baarheid van de zorg? 
Het concurrentieniveau van zorgverzekeraars en zorggroepen werd bepaald per GGD 
regio, waarbij bij zorgverzekeraars de Herfindalhl-Hischman Index (HHI) en bij zorg-
groepen het marktaandeel huisartsen werd gebruikt als maat voor concurrentie. De HHI 
varieerde op regionaal niveau van 0,16 tot 0,67 met een gemiddelde van 0,31, wat bij de 
inkoop van ketenzorg kan wijzen op een oligopsonie van zorgverzekeraars. Het markt-
aandeel betreffende huisartsen van zorggroepen varieerde van 1% tot 81% met een 
gemiddeld marktaandeel van 25%. Bij 15% van de zorggroepen was er sprake van een 
marktaandeel van 50% of groter, wat volgens de vuistregel van de NMa kan leiden tot 
problemen. Omdat er in de markt vaak veel onzekerheden spelen die niet van te voren 
kunnen worden ingeschat, zijn er drie verschillende theoretische scenario’s geschetst:  
• Gebrek aan vertrouwen van zorgverzekeraars 
• Vertrouwen van zorgverzekeraar, geen differentiatie tussen patiënten in zorggroep 
• Vertrouwen van zorgverzekeraar, differentiatie tussen patiënten in zorggroep. 
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11.2 Kwaliteit van zorg 
 
Het verwachte effect van integrale bekostiging op de kwaliteit van zorg hangt af van de 
aandoening en het gedrag van zorggroepen en zorgverzekeraars op de markt. Indien 
alleen gekeken wordt naar een op disease management geënt programma, zal naar 
verwachting de kwaliteit van zorg op korte termijn na invoering voor diabetes mellitus en 
COPD slechts in beperkte mate verbeteren, terwijl er voor hartfalen op een aantal 
terreinen wel kwaliteitsverbeteringen zijn te verwachten. Er is echter in de literatuur 
weinig bekend over de effecten van deze programma’s op de langere termijn. Voor 
cardiovasculair risicomanagement is het nog onduidelijk welke effecten disease 
management programma’s hebben op de kwaliteit van zorg. De inbedding van disease 
management in de organisatie- en bekostigingsstructuur van integrale bekostiging lijkt 
geen invloed te hebben op de kwaliteit van zorg. Indien zorgverzekeraars niet geloven in 
positieve effecten van integrale bekostiging zullen zij niet investeren in de invoering van 
integrale bekostiging, waardoor de kwaliteit van zorg onveranderd blijft. Echter, indien 
zorgverzekeraars geloven in positieve effecten van integrale bekostiging en willen 
concurreren, en de zorggroepen daarnaast ook nog willen differentiëren in kwaliteit van 
zorg, dan kunnen de effecten van disease management wel zijn weerslag hebben op de 
kwaliteit. Dat wil zeggen, dan kunnen de geringe effecten op korte termijn die op basis 
van het disease management worden verwacht tot uiting komen. Dus, het gedrag van 
zorggroepen en zorgverzekeraars op de markt kan de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Een 
groot marktaandeel van zorggroepen kan echter de stimulans tot kwaliteitsverbetering 
beperken, aangezien dan de prikkel ontbreekt om te willen concurreren op de kwaliteit 
van zorg.  
 
Daarnaast zijn er in de literatuur aanwijzingen dat de kwaliteit van zorg buiten integrale 
bekostiging negatief beïnvloed kan worden. Het is daarom belangrijk om naast de 
aandoeningen waarvoor integrale bekostiging wordt ingevoerd, ook goed na te gaan 
welke effecten dit heeft op de zorg buiten integrale bekostiging. 
 
Kortom, de verwachte kwaliteitsverbetering door invoering van integrale bekostiging lijkt 
vooralsnog beperkt voor diabetes en COPD, maar kan er voor hartfalen wel zijn. Om deze 
effecten tot stand te brengen is echter vertrouwen en inzet van zorgverzekeraars nodig. 
De grootste kwaliteitswinst lijkt behaald te kunnen worden als zorggroepen willen 
differentiëren in de te leveren zorg en zorggroepen niet teveel marktmacht hebben. 
Echter, de zorg buiten integrale bekostiging dient goed in de gaten te worden gehouden 
op eventuele negatieve effecten die daar op kunnen treden. 
 
 

11.3 Toegankelijkheid van zorg 
 
Het verwachte effect van integrale bekostiging op de toegankelijkheid van zorg is lastig te 
bepalen, aangezien dat op dit moment nog niet onderzocht is binnen disease management 
programma’s. Ons literatuuronderzoek gericht op HMO’s liet zien dat een (ongewenste) 
selectie van patiënten optrad en dat de toegankelijkheid van zorg in het geding was 
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binnen HMO’s. Deze resultaten geven dus echter alleen een indicatie dat in een dergelijk 
systeem de toegankelijkheid mogelijk in het geding kan komen.  
 
Bovendien is onderzocht of bepaalde zorgverleners en -instellingen kunnen worden 
buiten gesloten en daardoor niet meer toegankelijk zijn voor patiënten. Het beperkte 
onderzoek dat gedaan is wijst op mogelijk uitsluiten van zorgverleners en -instellingen. 
Hierbij lijken geografische ligging, kosten en kwaliteit een rol te spelen. Daarnaast lijken 
zorgverleners die zich organiseren minder vaak te worden uitgesloten.  
 
Resultaten met betrekking tot de toegankelijkheid van zorg wijzen op een mogelijke 
beperking van de toegankelijkheid van zorg bij integrale bekostiging, waarbij niet alle 
zorgverleners en zorginstellingen kunnen worden gecontracteerd en daardoor de keuze-
mogelijkheid van patiënten verminderd kan worden. 
 
 

11.4 Betaalbaarheid van zorg 
 
Het aantal onderzoeken dat de kosten van zorg bij disease management programma’s 
heeft onderzocht is gering, onderstaande resultaten zijn gebaseerd op zeer kleine aantallen 
en moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De verwachte invloed 
van integrale bekostiging op de betaalbaarheid van zorg hangt af het gedrag van zorg-
groepen en zorgverzekeraars op de markt. Indien alleen gekeken wordt naar een op 
disease management geënt programma, zullen op basis van het literatuuronderzoek de 
kosten van zorg voor diabetes mellitus, COPD en hartfalen gelijk blijven dan wel 
verminderen. De inbedding van disease management in de organisatie- en bekosti-
gingsstructuur van integrale bekostiging lijkt een positieve invloed te hebben op de 
betaalbaarheid van zorg, wat betekent dat mogelijke effecten op betaalbaarheid die in 
disease management mogelijk zijn ook daadwerkelijk kunnen worden behaald. Echter het 
gedrag van zorggroepen en zorgverzekeraars op de markt kan de betaalbaarheid van zorg 
sterk beïnvloeden. Indien zorgverzekeraars niet geloven in positieve effecten van 
integrale bekostiging zullen zij niet investeren, waardoor mogelijke besparingen 
uitblijven. Echter indien zorgverzekeraars geloven in positieve effecten van integrale 
bekostiging en willen concurreren, dan kunnen de effecten van disease management zijn 
weerslag hebben op de betaalbaarheid. Een groot marktaandeel van zorggroepen kan 
echter de prijs voor zorg verhogen. 
 
 

11.5 Beperkingen studie 
 
Ons onderzoek op basis van literatuur naar de verwachte effecten van integrale bekos-
tiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg biedt een overzicht 
van de bestaande literatuur op dit gebied. Ondanks de gedegen aanpak zijn er een aantal 
beperkingen die wij niet onbesproken willen laten.  
 
Ten eerste zijn de meeste onderzoeken omtrent de effecten van disease management 
afkomstig uit de Verenigde Staten. Hierdoor zijn sommige uitkomstmaten minder 
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relevant voor de Nederlandse situatie. In de Verenigde Staten wordt de eerste hulp-
afdeling van een ziekenhuis regelmatig gebruikt als eerste punt van contact in de 
gezondheidszorg, terwijl in Nederland de huisarts het eerste punt van contact is. Hierdoor 
is een uitkomstmaat als ‘bezoeken aan spoedeisende hulp’ weinig informatief voor de 
Nederlandse situatie. Ook kan de uitgangspositie van chronische zorg in de onderzoeken 
uit andere landen verschillen van de Nederlandse situatie, waardoor er wellicht meer of 
minder winst valt te behalen. Wij hebben in ons onderzoek naar de effecten van disease 
management geen rekening gehouden met de stand van chronische zorg voor de in-
voering van integrale bekostiging. Indien de zorg voor chronische aandoeningen in 
Nederland op een hoger niveau ligt, zullen de gevonden effecten kleiner zijn. Daarnaast 
hebben we de verschillende onderzoeken omtrent disease management gescoord op de 
aanwezigheid van componenten uit het chronisch zorgmodel van Wagner. De precieze 
invulling van de componenten verschilde echter sterk tussen de verschillende onder-
zoeken, wat van invloed kan zijn geweest op de uitkomsten. Daarnaast is het op basis van 
de artikelen van onderzoeken niet mogelijk om na te gaan of de componenten uit het 
chronisch zorgmodel daadwerkelijk zijn bereikt in het onderzoek. Bijvoorbeeld of de 
organisatie van zorg ook daadwerkelijk is verbeterd door het opstellen van een gezamen-
lijk zorgplan en duidelijke afspraken tussen zorgverleners. Tevens zijn er maar weinig 
onderzoeken die over een langere periode dan twee jaar kijken, waardoor er geen 
uitspraken kunnen worden gedaan over de effecten van disease management op de 
langere termijn.  
 
Verder was het onderzoek omtrent de effecten van integrale bekostiging op zorg buiten de 
integrale bekostiging slechts beperkt tot resultaten van het ‘Quality and Outcome Frame-
work’ uit het Verenigd Koninkrijk. Het Quality and Outcome Framework is niet geënt op 
disease management, waardoor deze resultaten met voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd. 
 
Het literatuuronderzoek omtrent de organisatie- en bekostigingsstructuur was gebaseerd 
op HMO’s en ACO’s. Beide organisatie- en bekostigingsstructuren zijn voornamelijk 
aanwezig in de Verenigde Staten, waardoor uitkomstmaten als het aantal spoedeisende 
hulp bezoeken niet relevant zijn. Het zorgsysteem in de Verenigde Staten verschilt sterk 
van de Nederlandse situatie, waardoor effecten met voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd. Er was echter geen andere organisatie- en bekostigingsstructuur die 
dichterbij integrale bekostiging stond en waarvan resultaten beschikbaar waren. De 
resultaten van de organisatie- en bekostigingsstructuur geven echter een indicatie omtrent 
de mogelijke gevolgen die integrale bekostiging kan hebben.  
 
Het bepalen van het concurrentieniveau van zorggroepen was gebaseerd op het aandeel 
huisartsen in een GGD-regio. Hierbij kon geen rekening gehouden worden met zorg-
groepen die over de grenzen van GGD-regio’s opereren. Daarnaast is geen rekening 
gehouden met het parttime werken van huisartsen. Elke huisarts, fulltime of parttime 
werkend, telde even zwaar mee in de analyses. Beide beperkingen kunnen de resultaten 
omtrent het concurrentieniveau in beide richtingen hebben beïnvloed. Verder zijn er een 
veeltal scenario’s over de mogelijke effecten van concurentieniveau’s van zorggroepen en 
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zorgverzekeraars denkbaar, maar hebben we ons echter beperkt tot de drie meest basale 
scenario’s. 
 
 

11.6 Algemene conclusie en aanbevelingen 
 
Op basis van empirisch onderzoek naar de verwachte van effecten van integrale be-
kostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg komt naar voren 
dat de potentiële effecten op de kwaliteit van zorg op korte termijn voor diabetes mellitus 
en COPD gering zijn, terwijl bij hartfalen substantiële verbeteringen kunnen worden 
verwacht. Daarnaast kan met de invoering van integrale bekostiging de betaalbaarheid 
van zorg mogelijk worden verbeterd. Echter, zowel de effecten op de kwaliteit als 
betaalbaarheid van zorg hangen sterk af van het gedrag van zorgverzekeraars en zorg-
groepen op de markt. Indien zorgverzekeraars vertrouwen tonen in de invoering van 
integrale bekostiging en daarnaast ook willen concurrenten, en zorggroepen willen 
differentiëren tussen patiënten of ten opzichte van elkaar, kunnen potentiële effecten in de 
kwaliteit en betaalbaarheid van zorg tot zijn recht komen. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
dat de toegankelijkheid van zorg - in termen van keuzevrijheid en selectie van patiënten - 
mogelijk beperkt zou kunnen worden bij integrale bekostiging, en dat de kwaliteit van 
zorg die buiten integrale bekostiging valt mogelijk afneemt. Kortom, op basis van de 
literatuur zijn er beperkte effecten te verwachten van integrale bekostiging op de kwalteit 
van zorg, zijn verbeteringen in de betaalbaarheid van zorg mogelijk en zou de 
toegankelijkheid van zorg beperkt kunnen worden bij integrale bekostiging. 
 
Een aantal aanbevelingen vloeien voort uit ons onderzoek:  
1) Het concurrentieniveau van zorggroepen, de rol van zorggroepen, en het concur-

rentiegedrag van verzekeraars dient goed te worden gemonitord en waar nodig dient 
te worden in gegrepen, teneinde een gezonde markt te verkrijgen. Het is belangrijk 
om na te gaan of zorgverzekeraars ook willen gaan concurreren op het gebied van 
chronische zorg. Indien zij geen concurrentie aangaan met andere zorgverzekeraars, 
zullen de prijzen hoger uitvallen en wordt de kwaliteit van zorg maar in beperkte 
mate gestimuleerd. Door dit nauw te monitoren, kan indien gewenst, dit mogelijk 
bijgesteld worden. 

2) Het is belangrijk om bij een eventueel gebrek aan vertrouwen bij zorgverzekeraars 
omtrent een bepaald programma na te gaan wat de redenen voor de terughoudendheid 
zijn, zodat bij eventuele toekomstige aandoeningen onderzocht kan worden of deze 
problemen zich daar ook zullen voordoen, en in hoeverre het vertrouwen van zorg-
verzekeraars kan worden verbeterd. 

3) Het eventueel uitsluiten van zorgverleners en/of zorginstellingen bij integrale be-
kostiging dient te worden gemonitord. Hierbij dient te worden nagegaan welke 
redenen ten grondslag liggen aan het eventueel uitsluiten van zorgverleners en/of 
instellingen, en welke gevolgen dit heeft voor patiënten. Nauwgezet volgen van deze 
ontwikkelingen biedt de mogelijkheid dit bij te stellen indien verlangd.  

4) De toegankelijkheid van zorg dient te worden gevolgd om na te gaan of sommige 
patiëntengroepen worden buitengesloten en of de kwaliteit van de behandeling en de 
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keuzevrijheid van patiënten in het geding raakt, en om de gevolgen hiervan in kaart te 
brengen.  

5) De zorg die buiten integrale bekostiging valt dient goed in de gaten te worden ge-
houden. Het is belangrijk om na te gaan of de zorg voor andere aandoeningen niet 
beperkt wordt door de vergrote aandacht voor de zorg bij chronische aandoeningen.  

 
Het verdient aanbeveling al deze aspecten te monitoren opdat tijdig bijgestuurd kan 
worden indien gewenst. 
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Bijlage I: Zoekstrategie voor literatuuronderzoek disease 
management 

 
 
Diabetes mellitus 
 
Pubmed: 
(("Diabetes Mellitus"[Mesh])) AND (((("Patient Care Team"[Mesh]) OR ("Patient Care 
Planning"[Mesh]) OR ("Primary Nursing"[Mesh]) OR ("Case Management"[Mesh]) OR 
("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR ("Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Practice 
Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Disease Management"[Mesh]) OR ("Comprehensive 
Health Care"[Majr]) OR ("Ambulatory Care"[Mesh]) OR ("Primary Health 
Care"[Mesh]))) AND (("disease state management"[Text Word]) OR ("disease 
management"[Text Word]) OR ("integrated care"[Text Word]) OR ("coordinated 
care"[Text Word]) OR ("shared care"[Text Word]))) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2006 t/m 1 maart 2011 
 
EMBASE 
(('patient care team':ab,ti) OR ('total patient care nursing'/exp) OR ('case manager'/exp) 
OR ('continuity of patient care':ab,ti) OR ('practice guideline'/exp) OR ('disease 
management'/exp) OR ('comprehensive health care':ab,ti) OR ('ambulatory care'/exp) OR 
('primary health care'/exp)) AND 'diabetes mellitus'/exp AND (('disease 
management':ab,ti) OR ('disease state management':ab,ti) OR ('integrated care':ab,ti) OR 
('coordinated care':ab,ti) OR ('shared care':ab,ti)) 
Limitaties: randomized controlled trial, Engels, 2006 t/m 2011 
 
 
COPD 
 
Pubmed: 
(("COPD"[Text Word])) AND (((("Patient Care Team"[Mesh]) OR ("Patient Care 
Planning"[Mesh]) OR ("Primary Nursing"[Mesh]) OR ("Case Management"[Mesh]) OR 
("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR ("Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Practice 
Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Disease Management"[Mesh]) OR ("Comprehensive 
Health Care"[Majr]) OR ("Ambulatory Care"[Mesh]) OR ("Primary Health 
Care"[Mesh]))) AND (("disease state management"[Text Word]) OR ("disease 
management"[Text Word]) OR ("integrated care"[Text Word]) OR ("coordinated 
care"[Text Word]) OR ("shared care"[Text Word]))) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 1 mei 2008 t/m 1 maart 2011 
 
EMBASE: 
(('patient care team':ab,ti) OR ('total patient care nursing'/exp) OR ('case manager'/exp) 
OR ('continuity of patient care':ab,ti) OR ('practice guideline'/exp) OR ('disease 
management'/exp) OR ('comprehensive health care':ab,ti) OR ('ambulatory care'/exp) OR 
('primary health care'/exp)) AND chronic obstructive lung disease'/exp AND (('disease 
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management':ab,ti) OR ('disease state management':ab,ti) OR ('integrated care':ab,ti) OR 
('coordinated care':ab,ti) OR ('shared care':ab,ti)) 
Limitaties: randomized controlled trial, Engels, 2008 t/m 2011 
 
 
Hartfalen 
 
Pubmed: 
(("Heart Failure"[Mesh])) AND (((("Patient Care Team"[Mesh]) OR ("Patient Care 
Planning"[Mesh]) OR ("Primary Nursing"[Mesh]) OR ("Case Management"[Mesh]) OR 
("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR ("Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Practice 
Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Disease Management"[Mesh]) OR ("Comprehensive 
Health Care"[Majr]) OR ("Ambulatory Care"[Mesh]) OR ("Primary Health 
Care"[Mesh]))) AND (("disease state management"[Text Word]) OR ("disease 
management"[Text Word]) OR ("integrated care"[Text Word]) OR ("coordinated 
care"[Text Word]) OR ("shared care"[Text Word]))) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2006 t/m 1 maart 2011 
 
EMBASE 
(('patient care team':ab,ti) OR ('total patient care nursing'/exp) OR ('case manager'/exp) 
OR ('continuity of patient care':ab,ti) OR ('practice guideline'/exp) OR ('disease 
management'/exp) OR ('comprehensive health care':ab,ti) OR ('ambulatory care'/exp) OR 
('primary health care'/exp)) AND 'heart failure'/exp AND (('disease management':ab,ti) 
OR ('disease state management':ab,ti) OR ('integrated care':ab,ti) OR ('coordinated 
care':ab,ti) OR ('shared care':ab,ti)) 
Limitaties: randomized controlled trial, Engels, 2006 t/m 2011 
 
 
Vasculair risicomanagement 
 
Pubmed: 
(("cardiovascular risk"[Text Word])) AND (((("Patient Care Team"[Mesh]) OR ("Patient 
Care Planning"[Mesh]) OR ("Primary Nursing"[Mesh]) OR ("Case Management"[Mesh]) 
OR ("Continuity of Patient Care"[Mesh]) OR ("Guidelines as Topic"[Mesh]) OR 
("Practice Guidelines as Topic"[Mesh]) OR ("Disease Management"[Mesh]) OR 
("Comprehensive Health Care"[Majr]) OR ("Ambulatory Care"[Mesh]) OR ("Primary 
Health Care"[Mesh]))) AND (("disease state management"[Text Word]) OR ("disease 
management"[Text Word]) OR ("integrated care"[Text Word]) OR ("coordinated 
care"[Text Word]) OR ("shared care"[Text Word]))) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek 
 
EMBASE 
(('patient care team':ab,ti) OR ('total patient care nursing'/exp) OR ('case manager'/exp) 
OR ('continuity of patient care':ab,ti) OR ('practice guideline'/exp) OR ('disease 
management'/exp) OR ('comprehensive health care':ab,ti) OR ('ambulatory care'/exp) OR 
('primary health care'/exp)) AND 'cardiovascular risk'/exp AND (('disease 
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management':ab,ti) OR ('disease state management':ab,ti) OR ('integrated care':ab,ti) OR 
('coordinated care':ab,ti) OR ('shared care':ab,ti)) 
Limitaties: randomized controlled trial, Engels, 1996 t/m 2011 
 
 
Effecten disease management op de zorg buiten disease management 
 
Pubmed: 
Verenigd Koninkrijk: 
("Great Britain"[Mesh]) AND ("pay for performance" [tiab]) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
Duitsland: 
("Disease Management"[Mesh]) AND ("Germany"[Mesh]) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
Oostenrijk: 
("Disease Management"[Mesh]) AND ("Austria"[Mesh]) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
EMBASE: 
Verenigd Koninkrijk: 
('united kingdom'/exp) AND ('pay for performance':ab,ti) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
Duitsland: 
('german':ti/exp) AND ('disease management'/exp/mj ':ab,ti) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
Oostenrijk 
('Austria':ti) AND ('disease management'/exp/mj ':ab,ti) 
Limitaties: Engels, menselijk onderzoek, 2002 t/m 2011 
 
 
Organisatie en bekostigingsstructuur - effect op toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
kwaliteit 
 
Pubmed: 
(("Health Maintenance Organizations"[Majr]) OR ("Health Maintenance 
Organizations"[tiab]) OR ("Health Maintenance Organization"[tiab]) OR ("Health 
Maintenance Organisations"[tiab]) OR ("Health Maintenance Organisation"[tiab]) OR 
("HMO"[tiab]) OR ("accountable care organisations") OR ("accountable care 
organisation") OR ("accountable care organizations") OR ("accountable care 
organization") OR ("bundled payment")) AND (("Quality Indicators, Health 
Care"[Mesh:noexp]) OR ("Quality indicator"[tiab]) OR ("Quality indicators"[tiab]) OR 
("Outcome and Process Assessment (Health Care)"[Mesh]) OR ("process outcome"[tiab]) 
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OR ("process outcomes"[tiab]) OR ("clinical outcomes"[tiab]) OR ("clinical 
outcome"[tiab]) OR ("intermediate outcomes"[tiab]) OR ("intermediate outcome"[tiab]) 
OR ("Patient Satisfaction"[Mesh]) OR ("Patient Satisfaction"[tiab]) OR ("Utilization 
Review"[Mesh:noexp]) OR ("health services"[tiab]) OR ("utilization"[tiab]) OR 
("utilisation"[tiab]) OR ("consultation"[tiab]) OR ("consultations"[tiab]) OR 
("Delegation, Professional"[Mesh]) OR ("Task delegation"[tiab]) OR ("Delivery of 
Health Care, Integrated"[Mesh:noexp]) OR ("integrated care"[tiab]) OR ("Health 
Services Accessibility"[Mesh]) OR ("Accessibility"[tiab]) OR ("Access"[tiab]) OR 
("Costs and Cost Analysis"[Mesh]) OR ("Costs"[tiab]) OR ("Cost"[tiab]) OR 
("expenditure"[tiab]) OR ("expenditures"[tiab]) OR ("Health Resources"[Mesh]) OR 
("Health Services Needs and Demand"[Mesh]) OR ("Physician's Practice 
Patterns"[Mesh]) OR ("Practice patterns"[tiab]) OR ("practice pattern"[tiab]) OR 
("Nurse's Practice Patterns"[Mesh]) OR ("Physician-Patient Relations"[Mesh]) OR 
("Patient relations"[tiab]) OR ("patient relation"[tiab]) OR ("Nurse-Patient 
Relations"[Mesh]) 
Limitaties: 2003 t/m 2011, Engels, menselijk onderzoek  
 
EMBASE 
(('health maintenance organisations':ab,ti) OR ('health maintenance organization'/mj) OR 
('health maintenance organizations':ab,ti) OR ('health maintenance organisation':ab,ti) OR 
('hmo':ab,ti) OR ('health maintenance organization':ab,ti)) AND (('health care quality'/de) 
OR ('quality indicator':ab,ti) OR ('treatment outcome'/exp) OR ('outcome 
assessment'/exp) OR ('watchful waiting'/exp) OR ('process outcome':ab,ti) OR ('clinical 
outcomes':ab,ti) OR ('quality indicators':ab,ti) OR ('process outcomes':ab,ti) OR ('clinical 
outcome':ab,ti) OR ('intermediate outcome') OR ('intermediate outcomes') OR ('patient 
satisfaction'/exp) OR ('patient satisfaction':ab,ti) OR ('utilization review'/de) OR ('health 
services':ab,ti) OR ('utilization':ab,ti) OR ('utilisation':ab,ti) OR ('consultation':ab,ti) OR 
('consultations':ab,ti) OR ('professional delegation'/exp) OR ('task delegation':ab,ti) OR 
('integrated health care system'/exp) OR ('integrated care':ab,ti) OR ('social 
marketing'/exp) OR ('accessibility':ab,ti) OR ('access':ab,ti) OR ('health care cost'/exp) 
OR ('cost benefit analysis'/exp) OR ('cost effectiveness analysis'/exp) OR ('cost 
minimization analysis'/exp) OR ('costs':ab,ti) OR ('cost':ab,ti) OR ('expenditure':ab,ti) OR 
('expenditures':ab,ti) OR ('health care planning'/exp) OR ('health care manpower'/exp) OR 
('health service'/de) OR ('practice patterns':ab,ti) OR ('practice pattern':ab,ti) OR ('doctor 
patient relation'/exp) OR ('patient relation':ab,ti) OR ('patient relations':ab,ti) OR ('nurse 
patient relationship'/exp)) 
Limitaties: 2003 t/m 2011, Engels, menselijk onderzoek  
 
 
Organisatie en bekostigingsstructuur - effecten op uitsluiten zorgverleners 
 
Pubmed: 
(("Health Maintenance Organizations"[Mesh]) OR ("Health Maintenance 
Organizations"[Title/Abstract]) OR ("Health Maintenance Organization"[Title/Abstract]) 
OR ("HMO"[Title/Abstract])) AND (("Contract Services/organization and 
administration"[Mesh]) OR ("Personnel Selection/organization and 
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administration"[Mesh]) OR ("contract services"[Title/Abstract]) OR ("Personnel 
selection"[Title/Abstract])) 
Limitaties: 2003 t/m 2011, Engels, menselijk onderzoek  
 
EMBASE: 
(('Health maintenance organization'/exp/mj) OR ('health maintenance organization':ab,ti) 
OR ('health maintenance organisation':ab,ti) OR ('health maintenance organizations':ab,ti) 
OR ('health maintenance organisations':ab,ti) OR ('HMO':ab,ti)) AND (('contract'/exp) 
OR ('personnel management'/exp)) 
Limitaties: 2003 t/m 2011, Engels, menselijk onderzoek 
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Bijlage II: Resultaten literatuuronderzoek disease 
management voor diabetes 
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Tabel BII-2 vervolg: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van 
zorg bij diabetespatiënten 

 
Studie Ziekenhuis 

opnames 
(totaal) 

Albumine 
meten 

BMI Kwaliteit van 
leven 

(specifiek) 

Kwaliteit van 
leven 

(generiek) 
Aubert et al. 1998$ ↔     
Bellazi et al 2003$      
Berg et al., 2007 ↑ ↔    
Berg & Wadhwa, 2009 ↔ ↔    
Bond et al., 2007      
Van Bruggen et al., 2008   ↔   
Choe et al  2005$  ↔    
Cleveringa et al., 2008      
Clifford et al., 2005$    ↔  
De Sonnaville et al., 1997 $   ↓   
Dijkstra et al., 2005$  ↔    
DiPierro et al., 2008  ↑    
Doucette et al., 2009      
Fagan et al., 2010      
Farmer et al., 2005$      
Fornos et al., 2006$   ↔   
Gabbay et al., 2006$  ↑    
Gary et al., 2003$      
Goderis et al., 2010   ↔   
Gong et al., 1999$      
Grant et al., 2004$  ↓    
Henault et al., 2002$      
Hetlevik et al., 2000$   ↔   
Hirsch et al., 2002$      
Ilag et al., 2003$  ↑    
Jameson & Baty, 2010      
Jones & Curry, 2006      
Kim & Oh, 2003$      
King & Wolfe, 2009      
Krass et al., 2006$   ↔   
Krass et al., 2007$   ↔ ↑  
Krein et al., 2004$ ↔     
Lairson et al., 2008 ↔ ↔    
Legoretta et al., 1996$,5      
Litaker et al., 2003$    ↔ ↔ 
Maislos et al., 2004$      
Majumdar et al., 2003$      
McMahon et al, 2005$      
Medi-Cal Type 2 Diabetes Study, 2004$   ↔   
O’Connor et al., 2005$      
Odegard et al., 2005$      
O’Hare et al., 2004$      
Patric et al., 2006  ↑    
Philis-Tsimikas et al., 2004$      
Piette et al., 2001$      
Polonsky et al., 2003$      
Rothman et al, 2005$ ↔     
Rosenzweig et al., 2010 ↑     
Sadur et al., 1999$ ↑     
Scott et al., 2006   ↔ ↔  
Shea 2006$; Shea, 2007      
Smith et al., 2004$  ↑ ↔   
Smith et al., 2008      
Summers-Holtrop et al., 2002$   ↔   
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Studie Ziekenhuis 
opnames 
(totaal) 

Albumine 
meten 

BMI Kwaliteit van 
leven 

(specifiek) 

Kwaliteit van 
leven 

(generiek) 
Taylor et al., 2005$    ↔ ↔ 
Wagner et al. , 2001$ ↔ ↑   ↔8

Weinberger et al., 1995$     ↔ 
 
↔ neutraal effect, ↓ significante verslechtering, ↑ significante verbetering, 1 Meting nuchter cholesterol, 2 
meting niet-nuchter cholesterol of onbekend, 3 HbA1c <7% (pijl geeft verlaging in HbA1c aan), 4 LDL <100 
mg/Dl (pijl geeft verlaging aan in LDL), 5 interventie in 2 studiepopulaties gemeten, 6 oogonderzoek door 
oogarts, 7 LDL <130 mg/Dl (pijl geeft verlaging aan in LDL), 8 gemeten per subdomein (3/5 subdomeinen 
niet significant verschillend). 
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Bijlage III: Resultaten literatuuronderzoek disease 
management voor COPD 
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Bijlage IV: Resultaten literatuuronderzoek disease 
management voor hartfalen 
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Tabel BIV.2 vervolg: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van 
zorg bij patiënten met hartfalen 

 
Studie Medicatie: ACE 

en/of ARB 
Medicatie: 
ß-blokker 

Kwaliteit van leven 
(algemeen) 

Kwaliteit van leven
(ziekte specifiek) 

Ansari et al., 2003$  ↑   
Atienza et al., 2004$   ↑  
Austin et al., 2005$     
Azad et al., 2008    ↔ 
Azevedo et al., 2002$     
Benetar et al., 2003$    ↔ 
Bird et al., 2010     
Blue et al., 2001$     
Bocchi et al., 2008    ↑ 
Bouvy et al., 2003$   ↑ ↔ 
Capomolla et al., 2002$ ↑6 ↑   
Cline et al., 1998$ ↑ ↔   
DeBusk et al. (2004) $ ↔ ↔   
Del Sindaco et al., 2007 ↑ ↑   
Doughty et al., 2002$ ↔   ↔ 
Ducharme et al., 2005$    ↑ 
Dunagan et al., 2005$   ↔ ↔ 
Ekman et al., 1998$     
Esposito et al., 2008     
Gattis et al., 1999$ ↔    
GESICA, 2005$ & Ferrante et al. 2010 ↔ ↑  ↑ 
Galbreath et al., 2004; correctie 2005      
Giordano et al., 2009     
Harrison et al., 2002$   ↑/↔8 ↑ 
Hebert et al., 2006 ↑ ↑   
Jaarsma et al., 2008     
Kashem et al., 2006     
Kasper et al., 2002$ ↑7 ↔  ↑ 
Kimmelstiel et al., 2004     
Krantz et al., 2008 ↔ ↑   
Krumholz et al., 2002$     
Laramee et al., 2003$ ↔ ↔   
McDonalds et al., 2002$ ↔    
Naylor et al., 2004$    ↔ 
Oddone et al., 1999$ ↔ ↔ ↔  
Pugh et al., 2001$   ↔  
Ramachandran et al., 2007 ↑    
Rich et al., 1995$     
Riegel et al., 2002$     
Riegel et al., 2006   ↔ ↔ 
Sisk et al., 2006 ↔ ↔ ↑ ↑ 
Smith et al., 2005    ↔  
Soran et al., 2008     
Steward et al., 1998$     
Steward et al., 1999$   ↔ ↔ 
Steward et al., 2002$      
Stromberg et al., 2003$ ↔ ↔   
Tsuyuki et al., 2004$ ↔    
Weintraub et al., 2010     
 
↔ neutraal effect, ↓ significante verslechtering, ↑ significante verbetering,1 significant effect gevonden bij 1 
statistische toest, maar niet-significant effect bij andere statistische toets, 2 % patiënten met ziekenhuis-
opname, 3 index-gerelateerde ziekenhuisopname, 4 mortalitati en ziekenhuisopname voor hartfalen, 5 mortali-
teit en cardiologische ziekenhuisopname, 6 lange en kort durende ACE inhibitor, 7 voor patiënten met 
systolische disfunctie, 8 SF-36 fysiek domein significant beter, maar mentaal domein niet significant.  
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Bijlage V: Resultaten literatuuronderzoek disease 
management voor vasculair risicomanagement 
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Tabel BV.2: Effecten van disease management programma’s op kwaliteit van zorg bij 
patiënten met verhoogd cardiovasculair risico 

 
Studie Systolische 

bloeddruk 
Diastolische 
bloeddruk 

Cholesterol LDL 
Cholesterol 

Van Bruggen et al., 2008 ↔ ↔ ↑2  
Cleveringa et al., 2008 ↑ ↑ ↑2 ↑2

Gill et al., 2009    ↔2

King & Wolfe, 2009 ↔ ↔  ↔2

Maron et al., 2008    ↔2

Rothman et al., 2005$ ↑ ↑ ↔2  
Smith et al., 2008 ↔ ↔  ↔1

 
↔ neutraal effect, ↓ significante verslechting, ↑ significante verbetering,1 Meting nuchter cholesterol, 2 
meting niet-nuchter cholesterol of onbekend. 
$ Meegenomen in de meta-analyse en gescoord  door Elissen et al. 2011. 
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