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Voorwoord 

Significant heeft in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt onderzoek gedaan naar de effecten van 

ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. Van december 2015 tot en met juni 2016 hebben wij hier met veel 

plezier aan gewerkt. In de voorliggende rapportage doen wij verslag van het onderzoek. 

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder medewerking van vele personen en organisaties. In dit 

voorwoord willen we eenieder die ons heeft geholpen hartelijk bedanken. In de eerste plaats bedanken we de 

ziekenhuizen die als casestudie hebben meegewerkt aan het onderzoek. Daarbij willen we alle 

gesprekspartners bedanken die ons van waardevolle inzichten hebben voorzien. Daarnaast danken wij de 

klankbordgroep voor haar constructieve rol bij de opzet, uitvoering en rapportage van het onderzoek. We 

danken de leden hartelijk voor hun bijdrage en de prettige samenwerking.  

De bevindingen en conclusies, zoals in dit rapport beschreven zijn (tenzij anders aangegeven), die van de 

onderzoekers.  

Namens het onderzoeksteam, 

Maarten Batterink (projectleider) 
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Samenvatting 

Aanleiding 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wenst inzicht in de effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van 

zorg in Nederland, zodat zij deze inzichten kan meenemen bij haar beoordeling in toekomstige besluiten en 

zienswijzen. Hiertoe is een onderzoek uitgevoerd gericht op de kwaliteitsontwikkeling na ziekenhuisfusies in 

de periode 2007 tot en met 2014 en het in kaart brengen van onderliggende mechanismen. Om het onderzoek 

richting te geven zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd (zie hoofdstuk 1) en is een conceptueel 

model ontwikkeld (zie hoofdstuk 2). 

Aanpak 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een combinatie van kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek. De kwalitatieve studie bestaat uit casestudies van drie ziekenhuisfusies, die gericht zijn op het 

genereren van inzicht in de relatie tussen ziekenhuisfusies en de kwaliteit van zorg en de onderliggende 

mechanismen vanuit het perspectief van de ziekenhuizen (zie hoofdstuk 3). Hiertoe zijn per casus enkele 

gesprekken gevoerd met direct betrokkenen in het ziekenhuis, zoals bestuurders en medici. De kwantitatieve 

analyse richt zich op de ontwikkeling van verschillende kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen 

die in de periode 2007 - 2013 zijn gefuseerd, worden afgezet tegen een groep ziekenhuizen die niet zijn 

gefuseerd (zie hoofdstuk 5). Hiervoor is gebruik gemaakt van de ‘difference-in-difference’ methode. 

Op basis van een aantal uitgangspunten, inzichten van het kwalitatieve onderzoek en suggesties van de 

klankbordgroep zijn 97 indicatoren geselecteerd voor de kwantitatieve analyses (zie hoofdstuk 4). Bij deze 

selectie speelde de beschikbaarheid van de data een grote rol. 

Conclusies 

Op basis van het onderzoek concluderen we het volgende (zie ook hoofdstuk 6): 

De ziekenhuisfusies in de casestudies hebben vooral effect op proces- en structuurkenmerken in de vorm van 

schaal- en schokeffecten 

Uit de drie casestudies komt naar voren dat ziekenhuisfusies vooral ingrijpen op proces- en 

structuurkenmerken. Hieraan ten grondslag liggen vooral schaal- en schokeffecten als gevolg van de fusie. De 

belangrijkste schaaleffecten zijn een betere mogelijkheid tot gedifferentieerd werken, het kunnen voldoen aan 

volumenormen en het versterken van de opleidingsstatus. De belangrijkste schokeffecten gaan over het 

momentum dat met de fusie ontstaat waarbij processen en systemen worden gestandaardiseerd en 

geoptimaliseerd, op basis van de uitwisseling van best practices. Deze effecten worden in de onderzochte 

casestudies weliswaar in verband gebracht met kwaliteit van zorg, onduidelijk blijft of deze effecten op het 

niveau van proces- en structuurkenmerken zich uiteindelijk door vertalen naar betere uitkomsten van zorg. 
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Kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies zijn nauwelijks aanwezig in de onderzochte dataset 

De kwantitatieve analyse laat zien dat de onderzochte fusies op veel van de onderzochte kwaliteitsindicatoren 

geen significant effect hebben. Op basis van beschikbare informatie is een reeks aan indicatoren aan de hand 

van verschillende modellen geanalyseerd. In beperkte mate zijn verschillen gevonden in kwaliteitsontwikkeling 

tussen gefuseerde ziekenhuizen en de referentiegroep. Na correctie voor kanskapitalisatie1 resteert een klein 

aantal indicatoren waarvoor sterke verschillen zijn gevonden. De resultaten zijn qua kwaliteitsontwikkeling 

gemengd en laten zowel verbeteringen zien (zoals: vaker pijnmeting op de verpleegafdeling, kortere 

wachttijden op onderdelen) als verslechteringen (zoals: langere wachttijden voor specifieke specialismen, 

behandelingen) zien. Voor een belangrijk deel van de gevonden verschillen geldt dat de gefuseerde 

ziekenhuizen voorafgaand aan de fusie het relatief slecht deden. Ziekenhuizen met matige kwaliteitsscores 

hebben in het algemeen een prikkel tot verbetering, terwijl ziekenhuizen met zeer goede scores moeilijk 

verder kunnen verbeteren. Correctie voor dit fenomeen verklaart een substantieel deel van de gevonden 

verschillen.  

De gevonden effecten zijn niet met zekerheid toe te schrijven aan de fusies 

Het is op basis van dit onderzoek niet mogelijk om met voldoende zekerheid vast te stellen dat de gevonden 

resultaten van de kwantitatieve analyses (zowel positieve, negatieve als neutrale effecten) volledig zijn toe te 

schrijven aan de fusies. De belangrijkste reden is dat de onderzochte kwaliteitsindicatoren namelijk ook door 

andere factoren worden beïnvloed. Voor een deel is hiervoor in de analyses gecontroleerd, zoals voor de 

autonome kwaliteitsontwikkelingen, en een slechte kwaliteitspositie voorafgaand aan de fusie. Voor andere 

factoren die mogelijk van invloed zijn, is niet (volledig) gecontroleerd.  

a. Langetermijneffecten van fusies zijn onvoldoende bekend. Mede vanwege de periode waarover 

kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn, kan in dit onderzoek maar in beperkte mate onderzocht worden 

wat de effecten van fusies zijn op de langere termijn (2 tot 5 jaar). Voor het beperkte aantal fusies 

waarvoor dit wel mogelijk was, zien we een voorzichtige indicatie dat het aantal gevonden verschillen in 

kwaliteitsontwikkeling na 3 tot 5 jaar wat hoger is dan op basis van statistische fluctuatie verwacht mag 

worden. De betreffende analyses hebben echter als beperking, dat het om een laag aantal 

waarnemingen (ziekenhuisfusies) gaat. Het volgen van meer fusies over een langere periode is nodig 

om beter zicht te krijgen op de langetermijneffecten van fusies; 

b. In de kwantitatieve analyses wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen fusies (wat 

betreft doelstelling/motieven en mate van integratie). Uit de casestudies blijkt bijvoorbeeld dat vooral de 

mate van integratie van belang is als randvoorwaarde voor het realiseren van kwaliteitseffecten (in dit 

geval op het niveau van proces- en structuurkenmerken). Doordat de mate van integratie niet is mee 

gemodelleerd in de kwantitatieve analyses, kunnen verschillen in de mate van integratie de uitkomsten 

van de analyses nader verklaren. In toekomstig onderzoek kan de mate van integratie nader 

geoperationaliseerd worden, zodat dit aspect ook in de kwantitatieve analyse kan worden betrokken; 

c. Ten slotte spelen factoren mogelijk een rol, zoals of er net een nieuw kwaliteitssysteem is 

geïmplementeerd er net een nieuwe NIAZ accreditatieprocedure is geweest.  

 
1 Dit is een correctie voor de toevalskans op het vinden van een statistisch significant resultaat gegeven het aantal 

statistische tests. Zie paragraaf 5.3 voor een uitgebreidere toelichting.  
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Samenvattend over het effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg 

Samenvattend kunnen we concluderen dat voor de casestudies geldt dat de fusie effect heeft gehad op 

proces- en structuurkenmerken die relevant zijn voor de kwaliteit van zorg.2 Er zijn in dit onderzoek echter 

nauwelijks significante effecten gevonden tussen ziekenhuisfusies en kwaliteitsindicatoren voor de 14 fusies3 

die in de kwantitatieve analyse zijn meegenomen. Hoewel er duidelijke beperkingen zijn aan deze 

kwantitatieve analyses, kunnen we voorzichtig concluderen dat er in ieder geval geen indicatie is van een 

sterk effect van ziekenhuisfusies is op de kwaliteit van zorg. Voor bepaalde indicatoren zijn wel significante 

verbanden gevonden: hiervoor geldt dat er een sterke indicatie is dat de fusie hieraan heeft bijgedragen). 

Suggestie voor toekomstige fusiebeoordelingen 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek niet als een definitieve maatstaf voor de beoordeling van 

ziekenhuisfusies kunnen worden gezien, kan op basis van dit onderzoek wel een suggestie worden gegeven 

voor toekomstig fusietoezicht. Zo kan de ACM de betreffende ziekenhuizen dwingen vooraf (in de melding van 

de fusie) hun kwaliteitsdoelen expliciet en SMART te maken, waarbij ze aangeven via welke mechanismen en 

op welke termijn kwaliteitsvoordelen worden gerealiseerd en wie daar wat van zullen merken. Ook kunnen 

fuserende partijen aangeven, wat ze zullen doen tegen potentiele risico’s van de fusie (vooral gedurende het 

postfusie integratieproces) en hoe zij omgaan met schaalnadelen. De vraag is echter of een dergelijke aanpak 

mag binnen de huidige mededingingswet. Het vraagt in ieder geval om innovatief fusietoezicht.

 
2 De gesprekspartners van de casestudies brachten dit naar voren. Bovendien mag worden verondersteld, dat daar waar 

wetenschappelijke verenigingen of verzekeraars volumenormen opwerpen, deze zijn onderbouwd met wetenschappelijk 

onderzoek, of dat er op z’n minst enige mate van consensus in het veld bestaat over de relatie met kwaliteit. 
3 Het aantal ziekenhuisfusies in de analyses verschilt overigens per geanalyseerde indicator. 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

1.1.1 Ziekenhuisfusies volop in de aandacht 

01 De afgelopen jaren is het aantal fusies en overnames tussen ziekenhuizen toegenomen. Een aantal 

ontwikkelingen heeft daar mogelijk invloed op gehad, zoals de (selectieve) zorginkoop en sterke 

onderhandelingsmacht van zorgverzekeraars, de toegenomen concurrentie tussen ziekenhuizen, en de 

toegenomen kwaliteitseisen die door het veld en door zorgverzekeraars worden gesteld. 

02 Fusies tussen ziekenhuizen is onderwerp van maatschappelijk debat4. Leiden fusies tot betere kwaliteit 

van zorg? Leiden ze tot lagere, of juist hogere kosten van zorg? Leiden ze tot een grotere 

onderhandelingsmacht richting zorgverzekeraars? En hoe zit het met de keuzevrijheid voor verzekerden? 

03 De Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM) toetst prospectief of een ziekenhuisfusie leidt tot een 

significante belemmering van de mededinging, met name als gevolg van het ontstaan of een versterking van 

een machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan leiden tot hogere prijzen en/of een lagere kwaliteit. In de 

ziekenhuissector is deze beoordeling extra lastig, doordat de markt voor ziekenhuiszorg nog steeds een 

sector in transitie is door beleidgestuurde systeemaanpassingen. Deze institutionele context moet ACM 

meenemen bij een fusiebeoordeling.  

04 In de periode 2004 - 2014 hebben ACM en haar voorloper NMa 24 ziekenhuisfusies beoordeeld. Geen 

van de beoordeelde fusies heeft tot een verbod geleid. Eén ziekenhuisfusie is onder voorwaarden 

goedgekeurd (prijsplafond en kwaliteit remedies) en drie ziekenhuisfusies zijn goedgekeurd met een 

prijstoezegging. In 2015 werd voor het eerst een ziekenhuisfusie verboden.  

05 Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt vaak als reden5 genoemd door ziekenhuizen die (willen) 

fuseren. Er is echter weinig (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar het effect van ziekenhuisfusies op de 

kwaliteit van zorg. De beperkte wetenschappelijke literatuur die hierover beschikbaar is, is recentelijk 

samengevat door Gaynor et al. (2015). De onderzoeken die zij bespreken over fusies van ziekenhuizen in de 

Verenigde Staten (Ho en Hamilton (2000), Capps (2005) en Romano en Balan (2011)) tonen vooralsnog geen 

eenduidig verband tussen ziekenhuisfusies en de kwaliteit van zorg. Ziekenhuisfusies kunnen zowel positieve 

als negatieve effecten hebben op de kwaliteit van zorg, of geen effect. 

06 Er is voor zover bekend geen onderzoek dat aantoont of de geclaimde kwaliteitsverbeteringen na een 

fusie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bovendien komt uit eerder onderzoek geen duidelijk beeld naar 

voren van hoe kwaliteit precies gemeten moet worden en of een fusie op de diverse mogelijke 

kwaliteitsindicatoren eenzelfde invloed heeft. Daarnaast is onduidelijk op welke termijn de kwaliteitsvoordelen 

 
4 Zie bijvoorbeeld: Ziekenhuisfusies zonder winnaars (NRC 5-1-2015); NPCF in beroep tegen besluit ACM om 

ziekenhuisfusie goed te keuren (Website NPCF, 15-10-2013); NZa: veel ziekenhuisfusies ongewenst (FD 17-04-2015).  
5 Naast andere argumenten, zoals het beschikbaar houden van bepaalde vormen van zorg in een regio. 
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gerealiseerd worden en, indien gerealiseerd, welke factoren van invloed zijn op de snelheid waarmee 

kwaliteitsvoordelen gerealiseerd worden.  

1.2 Doelstelling 

07 ACM wenst inzicht in de effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg die door de fuserende 

instellingen wordt geboden, zodat zij deze inzichten kan meenemen bij haar beoordeling in toekomstige 

besluiten en zienswijzen. Dit onderzoek is gericht op de kwaliteitsontwikkeling na ziekenhuisfusies in de 

periode 2007 tot en met 2014 en het in kaart brengen van de onderliggende mechanismen. Er zijn 

verschillende hypotheses denkbaar over de effecten van ziekenhuisfusies op kwaliteit. Het effect kan positief, 

negatief of neutraal zijn. Daarbij is het een empirische vraag hoe lang het duurt voordat eventuele effecten 

zichtbaar worden. Zo kan een effect in eerste instantie negatief zijn (bijvoorbeeld onder invloed van integratie 

perikelen) en pas op langere termijn positief zijn. In dit onderzoek wordt gekeken of er statistisch significante 

effecten zijn, en zo ja, of deze positief of negatief zijn. 

08 Het verkregen inzicht moet bijdragen aan een beter begrip van de kwaliteitsontwikkeling bij gefuseerde 

ziekenhuizen. Daarnaast heeft het onderzoek als doel inzicht te geven in hoe toekomstig onderzoek naar dit 

onderwerp het best kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld welke (al dan niet nieuwe) indicatoren het beste 

gebruikt kunnen worden. 

1.3 Onderzoeksvragen 

09 De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd om het beoogde begrip van de werking van fusies in 

relatie tot kwaliteit van zorg te verkrijgen:  

1. De achtergronden van fusies en de mechanismen in kwaliteitsverbetering: 

a. Wat zijn de kenmerken, omstandigheden en doelstellingen van ziekenhuisfusies? 

b. Welke kwaliteitsontwikkeling (zowel positief als negatief) hebben gefuseerde ziekenhuizen zelf 

waargenomen/gemeten en in hoeverre schrijven zij dit toe aan de fusie? 

c. Welke onderliggende mechanismen zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkelingen (indien 

waargenomen en/of verwacht)? 

d. Is samenwerking een alternatief voor ziekenhuisfusies voor het realiseren van beoogde 

kwaliteitsontwikkelingen? 

2. De mogelijkheden voor kwantitatieve analyse: 

a. Wat zijn geschikte kwaliteitsindicatoren om de effecten van ziekenhuisfusies te meten? 

b. Welke meetgegevens zijn in de aangegeven periode beschikbaar en bruikbaar voor de betreffende 

ziekenhuizen ? Welk analyseniveau (zoals: instelling, locatie, specialisme en behandeling) is 

bruikbaar voor het genereren van betrouwbare inzichten in de effecten op kwaliteit van zorg? 

c. Welke kenmerken zijn van belang voor het samenstellen van een controlegroep van ziekenhuizen, 

die op betrouwbare wijze kan worden vergeleken met de groep van gefuseerde ziekenhuizen? 

3. Meetbare kwaliteitseffecten: 

a. Wat is het effect van fusies op de diverse kwaliteitsindicatoren? 

b. Op welke termijn worden effecten van fusies op de kwaliteit gerealiseerd? 
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4. Een geïntegreerd totaalbeeld: 

a. Wat is het totaalbeeld van het effect van fusies op de kwaliteitsindicatoren? Is onderscheid te 

maken tussen de aard van de indicatoren (zoals: structuurindicatoren, procesindicatoren, 

uitkomstindicatoren, klantperceptie)?  

b. Hoe kunnen de uitkomsten worden geduid? Wat zijn zowel inhoudelijke als methodologische 

verklaringen voor de gevonden resultaten? 

c. Welke leermogelijkheden bieden de resultaten voor de toekomst? 

1.4 Onderzoeksaanpak: combinatie van kwalitatieve e n kwantitatieve methoden 

10 Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is gekozen voor een aanpak waarin een kwalitatieve 

onderzoeksmethode is gecombineerd met een kwantitatieve methode. De kwalitatieve studie bestaat uit 

casestudies van drie ziekenhuisfusies. Deze zijn gericht op het genereren van inzicht in de relatie tussen 

ziekenhuisfusies en de kwaliteit van zorg en de onderliggende veronderstelde mechanismen vanuit het 

perspectief van de ziekenhuizen. Deze kwalitatieve studie is gericht op het beantwoorden van 

onderzoeksvraag1.  

11 Voorafgaand aan de kwantitatieve analyses is een voorstudie uitgevoerd naar de bruikbaarheid van 

bestaande kwaliteitsindicatoren. Deze is gericht op: inhoudelijke relevantie, validiteit, vergelijkbaarheid, 

onderscheidend vermogen en beschikbaarheid. De kwantitatieve voorstudie is gericht op het beantwoorden 

van onderzoeksvraag2.  

12 De kwantitatieve analyse richt zich op het in kaart brengen van kwaliteitsverschillen als gevolg van fusies. 

Ontwikkelingen voor ziekenhuizen die in de periode 2007 - 2013 zijn gefuseerd (in totaal 14)6 worden afgezet 

tegen de ontwikkeling voor de ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd. Hiervoor is een ‘difference-in-difference’-

aanpak uitgevoerd. De kwantitatieve analyses richten zich op het beantwoorden van onderzoeksvraag 3. 

13 De twee onderzoekslijnen - de kwalitatieve en kwantitatieve studies - zijn tenslotte gecombineerd om tot 

een totaalbeeld te komen van de effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. Deze overall 

analyses zijn erop gericht onderzoeksvraag 4 en daarmee de hoofdonderzoeksvraag te beantwoorden. 

14 Tenslotte heeft bij dit onderzoek een klankbordgroep een belangrijke rol gespeeld. In deze 

klankbordgroep hebben experts en ervaringsdeskundigen vanuit verschillende organisaties zitting genomen. 

Deze klankbordgroep is in totaal drie keer bij elkaar gekomen, met als doel:  

a. Nadere afstemming over de algemene opzet van het onderzoek; 

b. Selectie van de te onderzoeken fusies en geschikte kwaliteitsindicatoren voor analyse; 

c. Duiding van de onderzoeksresultaten. 

15 Zie bijlage A voor de samenstelling van de klankbordgroep. Daarbij is op hoofdlijnen aangegeven wat de 

belangrijkste discussiepunten in de klankbordgroep zijn geweest en wat de onderzoekers met de suggesties 

van de klankbordgroep hebben gedaan. 

 
6 Het aantal fusies dat meegenomen is in de analyses verschilt per indicator. 
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16 Het onderzoek is gestart in november 2015 en afgerond in juni 2016. Gedurende de eerste maanden van 

2016 zijn bruikbare kwaliteitsindicatoren geselecteerd, om vervolgens toegang tot de data te krijgen en het 

kwalitatieve onderzoek voor te bereiden (inclusief het vragen van medewerking van ziekenhuizen). De 

gesprekken in het kader van de casestudies en de kwantitatieve analyses hebben in maart en april 2016 

plaatsgevonden. De analyse en het opstellen van de rapportage vond plaats in de maanden april en mei. 

Deze aanpak op hoofdlijnen is in figuur 1 gevisualiseerd. 

 

Figuur 1. Visualisatie van de aanpak op hoofdlijnen. 

1.5 Afbakening 

17 Het onderzoek richt zich op het effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. In het onderzoek 

analyseren we de kwaliteitsontwikkeling in de periode 2007 - 2015, aan de hand van bruikbare en beschikbare 

kwaliteitsindicatoren. Daarbij maken we onderscheid tussen Nederlandse algemene ziekenhuizen die in de 

periode 2008 - 2014 zijn gefuseerd (c.q. toestemming hebben gekregen voor fusie) en ziekenhuizen die in de 

betreffende periode niet zijn gefuseerd. 

18 Bij de kwantitatieve analyses is gebruik gemaakt van verschillende reeds ontwikkelde, in het veld 

gebruikte, indicatoren. Per slot van rekening zijn er al heel wat trajecten geweest, waar vele deskundigen aan 

hebben meegewerkt om kwaliteitsindicatoren te definiëren. Het is nodig gebruik te maken van eerdere 

trajecten, omdat we ook data beschikbaar moeten hebben over een aantal achtereenvolgende jaren, voor alle 

ziekenhuizen in Nederland. Daarbij plaatsen we de kanttekening dat veel indicatoren pas in de afgelopen 

jaren worden geregistreerd en dat, met name bij een aantal oudere indicatoren de registraties niet altijd even 

goed zijn geweest. Veel indicatoren vallen hierdoor bij voorbaat af om mee te nemen in het onderzoek. In het 

derde hoofdstuk gaan we verder op de selectie van indicatoren in. 

19 Bij het kwalitatieve onderzoek ligt de nadruk op het verkrijgen van diepgaand inzicht in de onderliggende 

mechanismen. Deze onderliggende mechanismen zijn relevant om een beter begrip te krijgen van de 

kwaliteitsontwikkeling na een fusie. Met dit doel zijn drie ziekenhuisfusies geselecteerd. 
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1.6 Leeswijzer 

20 De rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 beschrijven we het conceptueel model dat inzicht 

geeft in de relatie tussen ziekenhuisfusies en de kwaliteit van zorg. In hoofdstuk 3 gaan we in op de 

kwalitatieve analyses en presenteren we de uitkomsten van de casestudies. In hoofdstuk 4 gaan we in op de 

kwaliteitsindicatoren die voor de kwantitatieve analyses zijn geselecteerd. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op 

de kwantitatieve analyses. In hoofdstuk 6 presenteren we de conclusies en aanbevelingen.
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2. Kwaliteit van zorg in de context van ziekenhuisf usies 

2.1 Inleiding 

21 Zoals in hoofdstuk 1 staat aangegeven is slechts beperkt onderzoek gedaan naar de effecten van 

ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. Een van de oorzaken hiervan is, dat het om een complexe relatie 

gaat, die zich - zeker op het niveau van een ziekenhuis - moeilijk laat onderzoeken. Een eerste stap in het 

onderzoek is deze relatie verder te ontrafelen en de factoren inzichtelijk te maken die relevant zijn bij het 

onderzoeken van deze relatie. Dit wordt gedaan aan de hand van een conceptueel model. Dit model dient als 

basis voor de inhoudelijke invulling van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. 

2.2 Conceptueel model: de relatie tussen ziekenhuis fusies en kwaliteit van zorg 

22 De te onderzoeken relatie - het effect van ziekenhuisfusies op kwaliteit van zorg - betreft een relatie die 

niet zomaar is te isoleren uit haar context. Om vooraf enig inzicht te verschaffen in de voor dit onderzoek 

relevante concepten, is een conceptueel model opgesteld (zie figuur 2). Onder de figuur wordt dit conceptueel 

model toegelicht. Het onderzoek richt zich primair op de oranje gekleurde concepten. 

 

Figuur 2. Conceptueel model voor het onderzoek naar de effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg 

23 Centraal in het conceptueel model staat de kwaliteit van zorg. Dit is een groot en multidimensionaal 

concept. Links van dit concept staan factoren die (mogelijk) van invloed zijn op de kwal iteit . Dit onderzoek 

richt zich op de (mogelijke - vandaar een stippellijn) effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. 

Daarnaast zijn andere ziekenhuis afhankelijke factoren  van invloed op de kwaliteit, zoals: de inzet van de 

medici en verpleegkundigen, maar ook factoren als: opleiding en onderzoek, of er net een NIAZ-

accreditatieproces heeft gelopen, als er verscherpt toezicht is vanuit de IGZ, of als een ziekenhuis een nieuwe 

technologie heeft geadopteerd - et cetera. Tenslotte is sprake van een autonome ontwikkeling  van de 

kwaliteit die plaatsvindt bij alle Nederlandse ziekenhuizen. Autonoom wil hier zeggen: een algemene 

ontwikkeling van de medische state of the art: zo is de kwaliteit in ziekenhuizen momenteel gemiddeld 

genomen beter dan 30 jaar geleden, bijvoorbeeld door nieuwe medische inzichten, invoering van protocollen 

et cetera. Hoewel de focus in dit onderzoek ligt op de relatie tussen fusie en kwaliteit moet in het onderzoek 
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rekening worden gehouden met de autonome ontwikkeling van kwaliteit en andere factoren die van invloed 

zijn op kwaliteitsontwikkeling, omdat hier geen onderscheid in bestaat tussen gefuseerde en niet gefuseerde 

ziekenhuizen. 

24 Daarnaast zal het effect van fusies op kwaliteit per fusie verschillen (zie figuur 2). Dit kan aan de volgende 

factoren liggen : 

a. Motieven voor de fusie (bijvoorbeeld: noodgedwongen en financieel gedreven, om een sterkere positie 

te verkrijgen richting de zorgverzekeraars voor het verbeteren van de kwaliteit); 

b. De situatie voorafgaand aan de fusie bij de betreffende ziekenhuizen, zoals: 

i. De mate waarin reeds wordt samengewerkt tussen medici/maatschappen; 

ii. Kenmerken van de ziekenhuizen die fuseren (zoals: omvang, zorgprofiel, et cetera) en de mate 

waarin deze kenmerken overeenkomen of verschillen tussen de betreffende ziekenhuizen; 

iii. De aanwezigheid van verschillende organisatieculturen. 

25 Naast verschillende kenmerken van een fusie zijn ook de vorm, mate en kwaliteit van integratie als gevolg 

van de fusie mogelijk van invloed op de relatie tussen ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg - oftewel het 

postfusie integratieproces. Zo is de mate waarin doelstellingen van de fusie zijn gehaald mogelijk afhankelijk 

van zaken als: 

a. De mate en verschillende niveaus van samenwerking en integratie; 

b. Hoe het proces van integreren is ingericht en verlopen; 

c. Of obstakels zijn ervaren bij het postfusie integratieproces. 

2.2.1 Het meten van kwaliteit 

26 We begonnen de beschrijving van het conceptueel model met de kwaliteit van zorg als het centrale 

concept. Dit is de afhankelijke variabele in het onderzoek. In de zorg bestaat geen breed gedragen, 

eenduidige definitie van kwaliteit. Een Nederlandse definitie waar wel naar verwezen wordt, luidt als volgt: 

'kwaliteit is de mate waarin het geheel van eigenschappen (het gerealiseerde) van een product, proces en 

dienst voldoet aan de gestelde eisen (norm of verwachtingen), die voortvloeien uit een gebruikersdoel'7 (RGO, 

1990). Er lijkt in ieder geval overeenstemming te zijn over het feit dat verschillende kwaliteitsdomeinen 

bestaan, zoals: effectiviteit, tijdigheid en efficiëntie. Voor dit onderzoek is vooral geprobeerd - voor zover 

mogelijk - recht te doen aan de multidimensionaliteit van het concept kwaliteit.  

27 Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van zorg, wordt de kwaliteit gemeten aan de hand van 

indicatoren. Een indicator is: 'een meetbaar element van de zorgverlening dat functioneert als een mogelijke 

aanwijzing voor de kwaliteit van zorg' (RGO, 1990). Het is hierbij belangrijk op te merken dat één enkele 

indicator nooit gelijk staat aan alle kwaliteit die door het hele ziekenhuis wordt geleverd. Dat is ook de reden 

waarom we in dit onderzoek verschillende typen indicatoren gebruiken (zoals proces-, structuur-, of 

uitkomstindicatoren), afkomstig van verschillende bronnen (zowel aandoening specifieke als ziekenhuisbrede 

medische indicatoren, wachttijden, sterftecijfers en patiëntervaringen). Een indicator als wachttijden kan 

 
7 Raad voor Gezondheidsonderzoek, RGO (1990). Advies kwaliteit van zorg: terreinverkenning en prioriteiten voor 

wetenschappelijk onderzoek kwaliteit van zorg. Den Haag: RGO 
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daarbij twee kanten opgaan: een lange wachttijd kan het gevolg zijn van hoge kwaliteit, waardoor een 

wachttijd ontstaat voor een gewilde specialist of behandeling. Een lange wachttijd kan ook het gevolg zijn van 

slechte organisatie en logistiek. 

28 Bovendien merken we vooraf op, dat een indicator hoogstens iets zegt over een bepaald kwaliteitsaspect 

en niet gelijk staat aan de kwaliteit van het hele ziekenhuis. De mate waarin een indicator iets zegt over de 

kwaliteit van zorg hangt namelijk af van verschillende kenmerken van een indicator, zoals het type indicator 

(proces, structuur of uitkomst), de validiteit en de kwaliteit van registratie of meting (inclusief het aantal 

waarnemingen waarop de indicatorwaarde is gebaseerd).
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3. Resultaten kwalitatieve studie 

3.1 Inleiding 

3.1.1 Een casestudie aanpak 

29 In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek. Voor het kwalitatieve 

onderzoek is gekozen voor een casestudieaanpak van drie ziekenhuisfusies. Per casus zijn drie tot vier 

gesprekken gehouden met de voorzitter van de raad van bestuur, de integratiemanager, kwaliteits- (en 

veiligheids-) manager en medisch specialisten8. In de meeste gevallen waren dit specialisten die ook 

voorzitter zijn of waren van de medische staf of voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf (MSB). Van 

elk gesprek is een verslag gemaakt en deze verslagen zijn gecombineerd tot een casestudiebeschrijving. De 

casestudiebeschrijving is voorgelegd aan de gesprekspartners ter validatie, met de mogelijkheid informatie 

aan te vullen. De casestudies zijn een vrij directe weergave van die gesprekken, zonder vergaande 

interpretatie of kritische beschouwing van de onderzoekers. Ten slotte is een interview gehouden met de 

preferente zorgverzekeraar van de drie cases, waarin twee cases zijn besproken. In dit interview lag de focus 

op de kwaliteitsontwikkeling bij het fusieziekenhuis vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar. 

30 Uiteindelijk is een cross-casestudie-analyse uitgevoerd, waarin de belangrijkste inzichten uit de 

casestudies zijn samengebracht en geduid door de onderzoekers (met name in de laatste twee paragrafen 

van dit hoofdstuk).  

3.1.2 Afbakening en focus 

31 De focus van het kwalitatieve onderzoek binnen het conceptueel model staat in figuur 3 aangegeven. De 

volgende onderwerpen zijn besproken: 

a. De aanleiding en de doelstellingen van de fusie, inclusief de situatie van de betreffende ziekenhuizen 

voorafgaand aan de fusie; 

b. Het fusieproces: van plannen tot integratie; 

c. De verwachte en gerealiseerde (kwaliteits-) effecten (zowel positief als negatief, zowel korte als lange 

termijn) en wat de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg zijn; 

d. Welke onderliggende mechanismen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling na een fusie; 

e. Alternatieven voor de betreffende fusie om beoogde effecten te realiseren; 

f. Wat relevante indicatoren zijn voor het meten van het effect van ziekenhuisfusies op kwaliteit; 

g. Wat mogelijke implicaties zijn voor de gekozen onderzoeksaanpak in het kwantitatieve deel van dit 

onderzoek. 

 

In bijlage C is de topiclijst opgenomen welke als leidraad voor de gesprekken heeft gediend. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat input van het ene gesprek soms aanleiding was om bepaalde onderwerpen in de 

volgende gesprekken aan te snijden of juist weg te laten.  

 
8 De meeste gesprekken waren met meerdere personen tegelijk. Bijvoorbeeld twee medisch specialisten samen.  
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Figuur 3. Scope kwalitatief onderzoek 

3.1.3 Selectie van cases 

32 Voor de casestudies zijn drie cases geselecteerd. Hierbij zijn - na afstemming met de klankbordgroep - de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. De cases verschillen qua samenstelling: 

i. Een groot ziekenhuis dat fuseert met een relatief klein ziekenhuis; 

ii. Twee middelgrote ziekenhuizen van min or meer gelijke omvang die fuseren;  

iii. Twee relatief kleine ziekenhuizen van min of meer gelijke omvang die fuseren. 

2. Het zijn geen ziekenhuizen die alleen bestuurlijk zijn gefuseerd; er is sprake van enige integratie van 

zorgprocessen en samenwerking tussen vakgroepen waardoor er een effect van de fusie verwacht kan 

worden; 

3. De drie cases bevatten zowel een recente fusie als een fusie die al enige jaren geleden heeft 

plaatsgevonden. Het voordeel van een recente fusie is, dat de personen die worden geïnterviewd recente 

ervaringen hebben met de betreffende fusie en daarover het nodige kunnen vertellen. Het nadeel is, dat 

bij recente fusies de beoogde samenwerking en integratie nog niet altijd van de grond is gekomen en 

kwaliteitseffecten, afgezien van quick wins, mogelijk nog niet zichtbaar zijn. Het voordeel van fusies van 

langer geleden is dat de beoogde integratie en samenwerking inmiddels van de grond heeft kunnen 

komen en dat kwaliteitseffecten (indien aanwezig) inmiddels zichtbaar moeten zijn. Het nadeel is, dat de 

personen die destijds betrokken waren bij de fusie niet altijd meer aanwezig zijn en/of dat het moeilijker is 

om alle relevante informatie op te halen. 

33 Samen met de klankbordgroep zijn drie ziekenhuisfusies geselecteerd die aan deze uitgangspunten 

voldoen. ACM heeft deze ziekenhuizen benaderd met het verzoek mee te werken aan dit onderzoek; alle drie 

hebben meegewerkt aan het onderzoek. 
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3.2 Kenmerken van de fusies 

34 Een aantal belangrijke kenmerken van de onderzochte fusies zijn samengevat in tabel 19. Hier is te zien 

op welke manier de cases passen bij de selectiecriteria die in de vorige paragraaf zijn genoemd. Daarnaast is 

te zien dat het in alle gevallen om fusies van ziekenhuizen gaat waarvan de hoofdlocaties fysiek dicht bij 

elkaar liggen. De belangrijkste motieven voor de fusie verschillen per casus. Wanneer we tijdens de interviews 

verder ingingen op de motieven en argumentatie voor de fusie, werden ook andere motieven genoemd die 

bovendien meer overeenkomsten kennen (hier gaan we later in dit hoofdstuk op in). 

 
Kenmerken  Casus 1  Casus 2  Casus 3  
Namen 
fuserende 
ziekenhuizen 

St. Antonius en Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis 

Spaarne Ziekenhuis en 
Kennemer Gasthuis 

 Ziekenhuis Gooi-Noord 
(Blaricum) en Ziekenhuis 
Hilversum 

Jaar juridische 
fusie 

2016 2015 2006 

Jaar 
toestemming 
ACM 

2013 2012 2005 

Relatieve 
omvang 

Een groot en relatief klein 
ziekenhuis. 

Twee middelgrote 
ziekenhuizen van 
vergelijkbare omvang. 

Twee relatief kleine 
ziekenhuizen van vergelijkbare 
omvang. 

Afstand (reistijd) 
tussen 
hoofdlocaties* 

20 km (16 minuten) 11 km (13 minuten) 7 km (11 minuten). 

Hoofdmotief 
fusie 

Veiligstellen voortbestaan 
van een van de 
fusieziekenhuizen. 

Versterken positie 
ziekenhuizen in de regio 
met een zo groot mogelijk 
en kwalitatief hoogwaardig 
zorgaanbod. 

Versterken profiel van twee 
streekziekenhuizen richting 
topklinisch door vergroten 
schaal.  

Samenwerking 
voorafgaand 
aan fusie 

Deel van patiënten met 
complexere zorgvraag werd 
al doorverwezen van het 
ene naar het andere 
ziekenhuis. Samenwerking 
enkele maatschappen. 

Samenwerking op 
bepaalde vlakken, en 
tussen enkele 
maatschappen. 

Er was al sprake van 
samenwerking tussen de 
ziekenhuizen. Een aantal 
maatschappen waren al 
gefuseerd. 

Verandering 
zorgaanbod op 
oude locaties 

Alle klinische zorg van 3 
naar 2 locaties. Andere 
locatie wordt polikliniek; 

Veel specialismen blijven 
aanwezig op beide 
hoofdlocaties. Enkele 
zorgfuncties worden 
verdeeld over deze 
locaties. Een derde locatie 
wordt een electief en 
poliklinisch centrum. 

In eerste instantie lateralisatie 
van zorgfuncties, verdeeld over 
2 locaties. De intentie was om 
te werken met 1 hoofdlocatie 
voor acute en complexe zorg. 
Binnenkort wordt begonnen met 
nieuwbouw. 

Tabel 1. Kenmerken onderzochte cases 

* Kortste afstand en reistijd volgens Google Maps (afgerond). 

 
9 Na toestemming van alle ziekenhuizen die onderdeel zijn van de casestudies, wordt hier de naam van de betreffende 

ziekenhuizen opgenomen (i.p.v. zoals nu anoniem). 
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3.3 Verwachte kwaliteitseffecten  

3.3.1 Positieve kwaliteitseffecten  

35 De drie casestudies hebben betrekking op drie verschillende soorten fusies. Deze diversiteit is, zoals in 

de inleiding van dit hoofdstuk besproken, met opzet gekozen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van 

de kwaliteitseffecten van fusies. 

Zo kan een fusie van twee middelgrote ziekenhuizen (casus 2) geheel andere kwaliteitseffecten hebben, dan 

een fusie tussen een (zeer) groot ziekenhuis en een klein ziekenhuis (casus 1).  

36 De verwachting dat verschillende soorten fusies verschillende kwaliteitseffecten hebben, is niet helemaal 

uitgekomen. De door onze gesprekspartners verwachte kwaliteitseffecten vertonen namelijk veel 

overeenkomsten tussen de casestudies. Preciezer geformuleerd: de genoemde mechanismen zijn 

overwegend hetzelfde. De omvang van de effecten en de gevolgen voor kwaliteitsuitkomsten voor de patiënt 

kunnen echter verschillen; hierover bevatten de casestudies geen informatie.  

In tabel 2 staan de kwaliteitseffecten die zijn genoemd door de gesprekspartners van de drie cases. Indien 

een bepaald effect volgens de gesprekspartners aan de orde is bij de betreffende casus (los van de mate 

waarin), staat dit in de tabel aangeduid met “ja”. In de tabel is te zien dat veel maar niet alle kwaliteitseffecten 

bij alle drie de cases zijn genoemd.  

 
Door gesprekspartners genoemde kwaliteitseffecten Casus 1  Casus 2  Casus 3 
Betere mogelijkheden voor subspecialisatie Ja Ja Ja 
Betere bezetting/aanwezigheid specialisten 24 x 7 Ja Ja Ja 
Beter voldoen aan volumenormen/behoud zorgfuncties Ja Ja Ja 
Betere opleidingsstatus Ja Ja Ja 
Status als werkgever (kunnen aantrekken personeel) Ja Ja Ja 
Wederzijds leren (n.a.v. uitwisseling best practices en 
standaardisatie processen etc.) Ja Ja Ja 
Gemeenschappelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) als 
gevolg van fusie Ja Ja 

Ja, maar niet direct 
aan fusie gelinkt 

Betere invulling Multi Disciplinair Overleg (MDO) mogelijk Ja Ja 

Ja, maar ook op 
andere manieren 

mogelijk 
Beter omgaan met complicaties Ja     
Taakherschikking binnen 2e lijn Ja     
Taakherschikking tussen 1e en 2e lijn Ja     
Benutting en mogelijkheid aanschaf dure apparatuur Ja     
Grotere schaal ondersteuningsfuncties   Ja   

Minder verplaatsingen patiënten     
Pas na realisatie 

nieuwbouw 

Tabel 2. Genoemde kwaliteitseffecten van de fusie 

37 De in tabel 2 gepresenteerde mechanismen bespreken we hieronder. Eerst bespreken we enkele 

mechanismen die in alle cases naast als effect, ook als een van de belangrijkere motieven om te gaan fuseren 

werden genoemd. 
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a. Subspecialisatie , en daaraan gerelateerd, gedifferentieerd werken in de avond- nacht- en 

weekenddiensten . Door de voortschrijdende medische kennis is het niet langer mogelijk om als 

individuele arts de ontwikkelingen binnen een vakgebied in de volle breedte bij te houden. Dit heeft 

geleid tot verdere specialisatie. Zo kent de chirurgie tegenwoordig de vier subspecialismen: 

vaatchirurgie, gastro-enterologie, traumachirurgie en mammachirurgie (de chirurgische behandeling van 

borstkanker). Gedifferentieerd werken tijdens alle diensten houdt in dat 24/7 een arts met dat 

subspecialisme in huis behoort te zijn (voor zover het acute zorg betreft). Volgens sommige 

gesprekspartners speelt dit met name bij de chirurgie, maar volgens andere gesprekspartners ook bij 

interne geneeskunde, orthopedie, gynaecologie, radiologie en andere specialismen;  

b. Volumenormen: zorgverzekeraars en wetenschappelijke verenigingen schrijven in toenemende mate 

voor, dat een ziekenhuis jaarlijks een minimumaantal van een bepaald type verrichting dient uit te 

voeren. Ziekenhuizen die dit aantal niet behalen mogen de betreffende verrichting niet meer doen. 

Onze gesprekspartners menen dat hun ziekenhuis dankzij de fusie beter kan (blijven) voldoen aan 

volumennormen . Vooral bij oncologie (waaronder maag- en slokdarmoperaties) en cardiologie 

(dotteren) werd dit fusie-effect genoemd. Daarmee draagt de fusie bij aan het behoud van bepaalde 

zorgfuncties voor het ziekenhuis (en daarmee mogelijk de betreffende regio); 

c. Het versterken of behouden van de status van opleidingsziekenhuis . Daarmee blijft het ziekenhuis 

een aantrekkelijke werkplek voor specialisten. Het opleiden van nieuwe artsen levert bovendien een 

belangrijke kwaliteitsimpuls. Een assistent in opleiding kijkt met de specialist over de schouder mee en 

stelt kritische vragen. Dit houdt de medische staf scherp. De status van opleidingsziekenhuis vereist 

daarnaast participatie in wetenschappelijk onderzoek en dit vereist protocollair werken. Dit alles 

verbetert uiteindelijk de kwaliteit van zorg. Het versterken of behouden van de opleidingsstatus vereist 

een minimale schaal, vanwege bepaalde vaste kosten van het verzorgen van opleidingen. Ook maakt 

de fusie subspecialisatie mogelijk (zie punt a) die noodzakelijk kan zijn om de opleiding te mogen 

aanbieden. 

38 De volgende effecten zijn ook in alle casestudies genoemd, maar werden niet als direct motief van de 

fusie gezien. Het gaat hierbij om bijkomende effecten van de fusie: 

a. Het verbeteren van de status als werkgever . Mede in combinatie met het versterken of behouden van 

de opleidingsstatus, is het ziekenhuis beter in staat om (goed) personeel aan te trekken. Dit geldt 

volgens gesprekspartners in z’n algemeenheid, maar ook voor het aantrekken van specialisten die in 

een groter ziekenhuis eerder of meer mogelijkheden hebben om te subspecialiseren; 

b. In alle cases wordt het momentum van de fusie  gebruikt om een aantal verbeteringen door te voeren, 

die indirect gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van zorg. Het gaat hierbij veelal om onderlinge 

standaardisatie van processen en de uitwisseling va n best practices. Zo gaven onze 

gesprekspartners aan, dat een fusie aanleiding is om de organisatie en de zorgprocessen kritisch tegen 

het licht te houden. Voorafgaand aan de fusie zijn er doorgaans verschillen in organisatie en processen. 

Een fusie dwingt de fuserende ziekenhuizen om organisatie en processen te uniformeren en opnieuw 

keuzes te maken. Het gaat hierbij om uiteenlopende onderwerpen, zoals: organisatiestructuur, ICT-

systemen, HRM-beleid, kwaliteitsbeleid, zorgpaden, et cetera. Als de fusie ertoe leidt dat op deze 

terreinen verbeteringen worden doorgevoerd, dan kan dit positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit. 

Dit is daarmee een positieve bijwerking van een fusie: ook bij een fusie die niet is ingeven door 

verwachte kwaliteitsvoordelen, kan dit effect optreden. Een open vraag is, of voor deze positieve 
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bijwerking ook andere triggers bestaan dan een fusie. Bijvoorbeeld dreigende financiële problemen of 

een lage kwaliteitsscore in een landelijke ranglijst. Volgens een aantal gesprekspartners kunnen 

dergelijke effecten ook op andere manier worden bereikt, zoals specifieke kwaliteitsprogramma’s, het in 

kaart brengen van patiëntenstromen, lean procesoptimalisatie en het leren door bij andere ziekenhuizen 

mee te kijken. Een fusie dwingt ziekenhuizen min of meer om dergelijke zaken op te pakken als 

onderdeel van de integratie; 

c. Een gemeenschappelijk Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD). In het verlengde van het vorige 

effect werd genoemd, dat de fusie ook een momentum is om te kiezen voor een nieuw en gezamenlijk 

EPD. Voor casus 2 was een gezamenlijk EPD zelfs een randvoorwaarde om door te gaan met de fusie. 

Een (nieuw) EPD gaat gepaard met forse uitgaven, waardoor ziekenhuizen normaliter niet geneigd zijn 

bijvoorbeeld op regionaal niveau te komen tot één EPD-systeem. Daarmee komt het dikwijls voor, dat in 

een bepaalde regio waar meerdere ziekenhuizen gevestigd zijn verschillende EPD-systemen worden 

gebruikt waarmee onderling niet kan worden gecommuniceerd (ook met bijvoorbeeld de eerstelijn), zo 

ook in de regio’s van twee van de drie cases. De fusie was in deze gevallen de trigger tot een nieuw 

EPD over te gaan en deze te harmoniseren. Bij de derde casus bleven beide ziekenhuizen geruime tijd 

zonder EPD (was in die periode ook minder aan de orde); 

d. Betere invulling van het multidisciplinair overleg (MDO). Met grotere aantallen specialisten is een 

MDO makkelijker met alle benodigde specialismen te organiseren. Vooral met relatief kleinere 

specialisaties kan het moeilijk zijn om dat altijd te realiseren. Een van de gesprekspartners gaf echter 

aan dat bij een MDO bepaalde disciplines ook met kennis/aanwezigheid van derdelijns centra worden 

ingevuld. Daarvoor is een fusie niet noodzakelijk. 

39 De volgende effecten werden in slechts één casestudie genoemd: 

a. Ruimere ervaring met complicaties . Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis 

of toestand, tijdens of volgend op, medisch-specialistisch handelen. Welke voor de gezondheid van de 

patiënt zodanig nadelig is, dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is, dan wel dat 

sprake is van onherstelbare schade. Onze gesprekspartners van de betreffende casus duiden de 

frequentie waarmee een specialist te maken krijgt met complicaties aan met de term: exposure. 

Vanwege de grotere exposure heeft een complicatieteam in een groot ziekenhuis meer ervaring met het 

omgaan met complicaties. Het is een meer geolied team dat beter op elkaar is ingespeeld. Een fusie 

draagt volgens de gesprekspartners bij aan het vergroten van de exposure, vanwege de toegenomen 

patiëntenstroom. Daar komt bij, dat bij complicaties in een groter ziekenhuis meer mensen beschikbaar 

zijn met voldoende relevante exposure; 

b. Taakherschikking . Door de grotere volumes is het eenvoudiger om bijvoorbeeld nurse practitioners 

(gespecialiseerde verpleegkundigen) aan te stellen, die een deel van het minder complexe werk van 

specialisten overnemen, zoals bijvoorbeeld bij diabetespatiënten. Ook kan een groter deel van de zorg 

voor chronische patiënten worden overgelaten aan de eerstelijn. Voor een klein generalistisch 

ziekenhuis is dat problematisch vanuit bedrijfseconomisch oogpunt: ook lichtere patiënten zijn voor een 

klein ziekenhuis nodig om voldoende omzet te realiseren. Deze fusie-geïnduceerde taakherschikking 

binnen de tweedelijn en tussen de eerste- en tweedelijn kan doelmatig zijn en bovendien leiden tot een 

kwaliteitsimpuls, omdat de specialist dan meer tijd heeft zich te richten op complexere en inhoudelijk 

uitdagendere elementen van zorg; 
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c. Betere benutting en mogelijkheid voor aanschaf van dure medische apparatuur . In een van de 

casestudies werd genoemd, dat in een van de (voormalige) ziekenhuizen dure medische apparatuur en 

faciliteiten aanwezig waren, waarvan de capaciteit slechts in beperkte mate werd benut. Dankzij de 

fusie worden patiënten aantallen groter, en kan de bezettingsgraad omhoog. Dit is niet direct een 

kwaliteitseffect. Echter, deze redenering kan verder worden doorgetrokken. Met een grotere schaal is 

het namelijk eerder rendabel om dure (state of the art) medische apparatuur aan te schaffen, wat wel 

degelijk tot een kwaliteitsimpuls kan leiden; 

d. Grotere schaal ondersteuningsfuncties . Bij een van de cases werd genoemd dat door een fusie een 

grotere schaal bij de ondersteunende afdelingen is ontstaan. Hierdoor is volgens een van de 

gesprekspartners ook de kwaliteitsbewaking op een hoger niveau gekomen;  

e. Minder verplaatsingen patiënten . In een aantal interviews kwam naar voren dat het open houden van 

meerdere locaties, in combinatie met het verdelen van bepaalde zorgfuncties, een potentieel risico 

vormt. Onder andere doordat bij bepaalde patiënten soms extra verplaatsingen nodig zijn. In die zin 

gaat het hier om een negatief effect. In één van de cases werden als onderdeel van de fusieplanning 

patiëntenstromen uitvoerig in kaart gebracht om dit risico te kunnen verkleinen (en was dit belangrijke 

input bij besluitvorming over de verdeling van zorgfuncties over de verschillende locaties). In een 

andere casus werd juist benadrukt, dat zodra de zorg wordt geconcentreerd op één locatie, er juist 

minder verplaatsingen van patiënten nodig zijn. Bij deze casus duurde het echter lang voordat de zorg 

daadwerkelijk op één locatie wordt geconcentreerd (pas bij realisatie van nieuwbouw). 

40 Het is van belang te benadrukken, dat de genoemde kwaliteitseffecten allemaal betrekking hebben op 

proces- en structuurkenmerken. De onderzochte fusies hebben volgens de gesprekspartners een positief 

effect op deze proces- en structuurkenmerken (zie ook tabel 2). Hoewel de gesprekspartners dergelijke 

proces- en structuurkenmerken van belang achten voor de kwaliteit van zorg, kon een expliciete relatie met 

zorguitkomsten, zoals: sterfte, complicaties en patiënttevredenheid, in de casestudies niet worden gelegd. 

Enkele gesprekspartners gaven wel voorbeelden, bijvoorbeeld in relatie tot meer ervaring met zware 

complicaties waarin ernstige complicaties of zelfs overlijden konden worden voorkomen. Toch verwachten zij, 

dat dergelijke positieve effecten vanwege de lage aantallen meestal niet zichtbaar zullen zijn in bestaande 

kwaliteitsindicatoren. Bij één casus wordt echter expliciet genoemd, dat de afgelopen periode 

kwaliteitsverbeteringen zichtbaar zijn bij heupbreuken in het aantal her-operaties, de operatietijd, en de 

ligduur. Volgens de betreffende gesprekspartners heeft de fusie - naast andere factoren - daaraan 

bijgedragen. De preferente zorgverzekeraar van de drie cases die we in het kader van dit onderzoek hebben 

gesproken gaf aan geen directe kwaliteitseffecten van fusies (in het algemeen) in termen van uitkomsten te 

verwachten. In figuur 4, waarin een deel van het conceptueel model wordt weergegeven, zijn deze 

(veronderstelde) relaties gevisualiseerd - waarmee het model is verfijnd. 
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Figuur 4. Relatie tussen fusie en proces- en structuurkenmerken en veronderstelde relatie met uitkomsten 

3.3.2 Negatieve kwaliteitseffecten 

41 Een aantal van onze gesprekspartners gaf aan dat gedurende het fusieproces de kwaliteit van zorg 

tijdelijk kan verslechteren, soms met de kanttekening dat deze mogelijke negatieve effecten worden 

ondervangen door hier tijdens het postfusie integratieproces speciale aandacht aan te besteden. Zo wordt in 

alle gesprekken genoemd dat de fusie voor een tijdelijke druk en daarmee afleiding van primaire processen 

kan zorgen. Ook de (baan) onzekerheid draagt bij aan deze afleiding. Ook noemen de meeste 

gesprekspartners, dat door de fusie een grotere en daarmee loggere organisatie is ontstaan. Het wordt met 

grotere aantallen bijvoorbeeld steeds moeilijker alle collega specialisten te kennen en het wordt moeilijker om 

bij het (hogere) management binnen te lopen. Een van de gesprekspartners geeft daarbij aan, dat bij een 

groter ziekenhuis het risico bestaat dat de relatie tussen specialist en patiënt minder persoonlijk wordt. Waar 

in een klein ziekenhuis een patiënt meestal dezelfde specialist ziet, kan dat in een groter ziekenhuis moeilijker 

te organiseren zijn. 

42 Bij alle casestudies werd aangegeven dat sprake is van een culture clash: hieronder vallen verschillen in 

zienswijze, manier van werken en cultuur (bijvoorbeeld meer of minder formeel) die volgens de 

gesprekspartners door een fusie bij elkaar komen. Dit kan leiden tot botsingen en kan samenwerking in de 

weg staan. Een aantal gesprekspartners merkten op, dat zij de ervaring hebben dat dergelijke verschillen 

jaren na de fusie (soms bij eerdere fusies dan de betreffende casestudiefusie) nog zichtbaar of voelbaar zijn.  

43 Bij twee casestudies werd aangegeven, dat medewerkers na de fusie soms op meerdere locaties moeten 

werken. Niet iedereen vindt dat prettig. Daarbij is de vraag of dat, vooral bij specialisten, tot problemen kan 

leiden. Een specialist kan namelijk slechts op één plek tegelijk zijn. Oftewel, indien er meerdere locaties open 

blijven, moet het ziekenhuis bij specialisaties die altijd (bijvoorbeeld bij complicaties) kunnen worden ingezet, 

voor een oplossing zorgen. Dit kan bijvoorbeeld door alsnog een dubbele dienst (voor beide locaties één) in te 

stellen. 

44 Een gesprekspartner gaf aan, dat een nadeel van de fusie was, dat bepaalde patiënten verder moeten 

reizen voor bepaalde vormen van zorg. Dit wordt veroorzaakt doordat bepaalde zorg is geconcentreerd op 

één locatie. Voor de patiënten waarvoor geldt dat de reisafstand van die locatie groter is dan de reisafstand tot 

de oorspronkelijke locatie, kan dit een nadeel en in potentie zelfs een risico betekenen. 
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45 Vertaald naar kwaliteitsindicatoren gaat het dan om een mogelijke vermindering op scores op bepaalde 

kwaliteitsindicatoren, zoals: patiënttevredenheid (die kan dalen door ‘gedoe’ rond het fusieproces) en om 

procesindicatoren, zoals: het meten van pijn (vanwege tijdelijk verminderde aandacht voor dit soort zaken).  

46 Tabel 3 geeft een overzicht van de negatieve effecten die door de gesprekspartners per casus zijn 

genoemd. Indien een bepaald negatief effect volgens de gesprekspartners aan de orde is bij de betreffende 

casus, (los van de mate waarin), staat dit in de tabel aangeduid met “Ja”.  

47 Geen van onze gesprekspartners gaf aan negatieve effecten te verwachten op klinische indicatoren, zoals 

sterfte en complicaties.  

 
Door gesprekspartners genoemde negatieve effecten Casus 1  Casus 2  Casus 3  
Clash verschillende culturen Ja Ja Ja 
Reorganisatie met (baan)onzekerheid zorgt voor afleiding Ja Ja Ja 
Grotere, loggere en meer anonieme organisatie Ja Ja Ja 
Minder persoonlijke relatie patiënt - specialist Ja     
Medewerkers moeten op verschillende locaties werken   Ja Ja 
Zorgprocessen lopen over meerdere locaties   Ja 
Grotere (reis)afstand voor bepaalde patiënten     Ja 

Tabel 3. Negatieve effecten van fusies 

3.4 Fysieke integratie en een adequaat postfusie in tegratieproces belangrijke 

randvoorwaarde om intermediaire kwaliteitseffecten te realiseren 

48 Uit de interviews komt naar voren, dat kwaliteitseffecten pas kunnen optreden als sprake is van fysieke 

integratie. Hiermee wordt bedoeld de concentratie van zorgactiviteiten (bij voorkeur op één locatie) en het 

samenvoegen van maatschappen. Pas na deze fysieke integratie komt samenwerking van de grond en 

kunnen de genoemde kwaliteitseffecten zoals subspecialisatie en hogere volumes optreden. Anders gezegd: 

zonder fysieke integratie is het realiseren van kwaliteitseffecten onwaarschijnlijk. Ook de eerder genoemde 

bijwerking in de vorm van verbeteringen van organisatie en processen zijn pas te bereiken nadat integratie 

wordt bewerkstelligd. Dit betekent ook dat het een tijd kan duren voordat eventuele effecten van de fusie op 

de kwaliteit van zorg zichtbaar zijn. Verschillende gesprekspartners gaven aan, dat dit na het moment dat 

wordt gestart met integreren (meestal het moment van de juridische fusie10) minimaal 2 tot 5 jaar kan duren 

voordat alle beoogde veranderingen zijn gerealiseerd. Bij de derde casus was deze periode nog langer. 

49 De verschillende cases kenden een verschillende aanpak en mate van integratie. In de eerste casus is 

sprake van een absorptie-vorm van integratie, waarbij de complexere en acute zorgvormen van het kleine 

ziekenhuis al vrij snel min of meer worden opgenomen in het grotere ziekenhuis (ook fysiek). Ook wordt 

gestreefd naar een snelle fusie tussen alle maatschappen en vakgroepen. In de tweede casus wordt ook 

gestreefd naar een vlotte fusie tussen alle vakgroepen, maar blijft een deel van de complexe zorg op twee 

 
10 Hoewel de planning en voorbereiding van een postfusie integratieproces voor die tijd al plaats kan vinden. Vanaf het 

moment dat de ACM toestemming geeft om te fuseren, zijn ziekenhuizen vrij om te gaan samenwerken en dergelijke zaken 

op te pakken. 
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locaties aanwezig (en daarmee ook een IC en OK op twee locaties11). In de derde casus is enkele jaren na de 

fusie de zorg voor een deel gelateraliseerd en verdeeld over twee locaties. Een van de gesprekspartners van 

die casus gaf aan dat daarmee zorgprocessen soms over twee locaties lopen, wat slecht kan zijn voor de 

kwaliteit. Pas recent lijken plannen voor nieuwbouw, met alle complexe en acute zorg op één locatie, bij deze 

casus rond te zijn. 

50 Mede gelet op de potentieel negatieve effecten (zoals clash tussen culturen en een periode van 

onzekerheid) is het van belang dat het postfusie integratieproces adequaat wordt vormgegeven en uitgevoerd. 

Bij de twee meest recente cases lijkt veel aandacht te zijn voor dit integratieproces, waarbij verschillende 

(interne en externe) stakeholders goed worden betrokken. Zo wordt bij twee cases aangegeven dat bij het 

integratieproces medewerkers van verschillende lagen in de organisatie worden betrokken bij de (binnen 

gestelde kaders) invulling van de nieuwe organisatie. Ook gemeenten en zorgverzekeraars12 worden bij 

belangrijke beslissingen betrokken.  

3.5 Alternatieven voor een fusie  

51 Een voor de hand liggend alternatief voor een fusie is op bepaalde onderdelen samen te werken, waarbij 

de betreffende ziekenhuizen zelfstandig blijven. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat al veel wordt 

samengewerkt tussen ziekenhuizen, zo ook voorafgaand aan de onderzochte fusies. De ideeën over wat met 

(verregaande) samenwerking gerealiseerd kan worden, verschillen soms sterk tussen de gesprekspartners. 

52 Het belangrijkste bezwaar bij samenwerking met andere ziekenhuizen zonder volledige fusie, is volgens 

een deel van de respondenten, dat samenwerking te vrijblijvend is en te afhankelijk van de voorkeuren van de 

huidige medische staf. Dat beeld wordt ondersteund door het feit, dat voorafgaand aan fusies door sommige 

maatschappen (intensief) wordt samengewerkt en tussen andere op geen enkele manier (iets wat soms tot 

ver na de fusie zichtbaar blijft). Vooral afspraken over het wederzijds doorsturen van bepaalde groepen 

patiënten en financiële afwikkeling wordt door deze gesprekspartners als ingewikkeld gezien (want niet 

voldoende afdwingbaar). Ook werd door enkele gesprekspartners genoemd dat samenwerking het nodige 

onderhoud vraagt. Zo wijzigt door natuurlijk verloop de samenstelling van samenwerkende teams. 

Nieuwkomers hebben mogelijk meer affiniteit met andere ziekenhuizen en dan gaat de samenwerking 

achteruit.  

53 De preferente verzekeraar van de drie cases geeft echter aan, dat samenwerking in bepaalde situaties 

een goed alternatief kan zijn als er problemen zijn met kwaliteit. Zo ondersteunen zij het principe afspraken te 

maken om bepaalde zorgfuncties tussen ziekenhuizen uit te wisselen zodat volumenormen kunnen worden 

behaald en zorg op een doelmatige manier wordt ingericht. Hierbij gaf de zorgverzekeraar aan, dat 

veronderstelde efficiëntie als gevolg van de fusie nog nooit is waargenomen in de vorm van een prijsverlaging 

of een lagere prijsstijging dan gemiddeld. 

 

 
11 De betreffende gesprekspartner gaf daarbij aan dat dit vooral vanuit kostenoogpunt suboptimaal was. 
12 De gesproken zorgverzekeraar onderkent dat de betrokkenheid bij de besluitvorming omtrent de fusie groot is geweest. 
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54 Voorbeelden van samenwerking die tot kwaliteitsvoordelen kunnen leiden, zonder dat fusie nodig is: 

a. Concentratie van bepaalde (meer zeldzame) behandelingen; Ziekenhuizen mogen dit niet in alle 

gevallen onderling afspreken, want dat is mogelijk strijdig met de Mededingingswet. Maar 

zorgverzekeraars kunnen dit wel regelen door selectief in te kopen;  

b. Onderlinge kennisuitwisseling en kwaliteitsbenchmarking. Er bestaan al verschillende initiatieven 

gericht op kennisuitwisseling. Ook werken ziekenhuizen inmiddels steeds meer samen om goede en 

vergelijkbare kwaliteitsinformatie te verkrijgen (zie bijvoorbeeld: het samenwerkingsverband Santeon en 

de Dica-kwaliteitsregistraties); 

c. Onderling harmoniseren van protocollen. Om van elkaar te leren en daarbij protocollen te harmoniseren 

en optimaliseren, is het niet noodzakelijk om te fuseren. Een dergelijke harmonisatie kan ook op een 

andere manier worden georganiseerd en hoeft niet per se met een naastgelegen ziekenhuis. Dit kan 

bijvoorbeeld ook meer specialisme specifiek worden ingevuld; 

d. Bij het MDO bepaalde kennis en aanwezigheid borgen vanuit de derdelijn. Nu is het soms moeilijk om 

alle disciplines in te vullen vanuit het eigen ziekenhuis, omdat die er niet zijn of slechts een beperkt 

aantal. Door samen te werken met een derdelijnskliniek, kunnen afspraken worden gemaakt over 

invulling van MDO’s.  

55 Andere gesprekspartners benadrukken dat ook kwaliteitszaken op andere manieren kunnen worden 

gerealiseerd: 

a. Accreditatiesystemen (zoals NIAZ) implementeren; 

b. Als ziekenhuis meer aandacht aan kwaliteit en interne kwaliteitsverbeterprogramma’s besteden. Alle 

ziekenhuizen vinden kwaliteit belangrijk, maar er zijn verschillen in de mate waarin aandacht en 

invulling wordt gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit; 

c. Implementeren van (externe) kwaliteitssystemen of -principes, zoals Value based health care, lean, et 

cetera. 

d. Nascholing, bijvoorbeeld gericht op het opfrissen van kennis van protocollen; 

3.6 Inhoudelijke lessen uit de casestudies 

3.6.1 Kwaliteit eerder secundair motief dan hoofdmotief 

56 Hoewel bij ziekenhuisfusies kwaliteit wel vaak wordt genoemd als een van de motieven om te fuseren, 

was dit in de onderzochte casestudies niet de primaire aanleiding of het hoofdmotief voor de fusie. Het 

verschilt ook met wie je spreekt: de bestuurder, een specialist of een verzekeraar. Wat bij de onderzochte 

cases gemeenschappelijk in de motieven is, is dat de bestuurders hierin het voortouw nemen en vooral het 

voortbestaan van het ziekenhuis met een zo hoogwaardig mogelijk profiel voor ogen hebben. Indien dit apart 

van elkaar niet lukt, bijvoorbeeld doordat bepaalde specialismen of behandelingen vanwege (het niet kunnen 

voldoen aan) volumenormen (dreigen) weg (te) vallen en het apart niet lukt om een volwaardig zorgprofiel in 

de lucht te houden, komt een fusie in beeld. In die zin ligt kwaliteit wel ten grondslag aan dergelijke motieven, 

maar de vraag is, of het verdwijnen van bepaalde zorgfuncties in een ziekenhuis tot lagere kwaliteit voor de 

patiënt leidt. Die patiënt gaat in dat geval namelijk naar een ander ziekenhuis, dat wel aan de volumenormen 

voldoet (hier gaan we in 3.6.5 nog verder op in). De regionale component speelt hierbij wel een grote rol: over 

het algemeen wil men (ook externe stakeholders) graag zoveel mogelijk zorg zo dicht mogelijk bij huis 
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hebben. Daarbij speelt reistijd ook een rol. Overigens kan het verdwijnen van bepaalde specialismen (veel) 

uitstralingseffecten op andere specialismen hebben, en bijvoorbeeld op generieke ziekenhuisfuncties zoals de 

IC, omdat de patiëntenstromen onder een bepaald niveau kunnen zakken. Toch zijn er ook ziekenhuizen die 

er bewust voor kiezen bepaalden vormen van complexe zorg niet aan te bieden en te focussen op andere 

zorgvormen13. 

3.6.2 Onderzochte fusies kennen zowel sterke verschillen als sterke overeenkomsten 

57 Fusies tussen ziekenhuizen kunnen sterk verschillen, de context kan behoorlijk verschillen, zoals de 

(relatieve) omvang van de fuserende ziekenhuizen en de motieven om te fuseren. Maar wanneer wordt 

ingezoomd op (verwachte) kwaliteitseffecten, zo blijkt uit onze analyse in dit hoofdstuk, zijn er sterke 

overeenkomsten. Hierbij moeten we opmerken, dat de geselecteerde cases allemaal als doel hadden 

vergaand te integreren, tot op het niveau van de maatschappen. Er zijn ook ziekenhuizen die alleen op 

bestuurlijk niveau fuseren. De vraag is of de in deze casestudies genoemde kwaliteitseffecten ook bij 

dergelijke ziekenhuisfusies verwacht kunnen worden. Uit de casestudies kwam namelijk ook naar voren, dat 

integratie tot op het niveau van vakgroepen en/of maatschappen een belangrijke randvoorwaarde is om 

synergievoordelen op het gebied van kwaliteit te kunnen realiseren. Dit is een aspect waar ook bij toekomstig 

kwantitatief onderzoek rekening mee gehouden kan worden. 

3.6.3 Belangrijkste kwaliteitseffecten van fusie vooral op intermediair niveau  

58 In de casestudies werden verschillende kwaliteitseffecten genoemd, waarvan een deel in alle drie de 

casestudies aan de orde waren. Er waren drie kwaliteitseffecten die in de casestudies consistent naar voren 

kwamen als belangrijk positief effect: betere mogelijkheid tot gedifferentieerd werken, het kunnen voldoen aan 

volumenormen en het versterken van de opleidingsstatus. Deze effecten werden bovendien genoemd als een 

van de motieven om te fuseren. Een ander positief effect dat consistent naar voren kwam in de casestudies, is 

dat de fusie voor een momentum zorgt waarin processen en systemen worden gestandaardiseerd en 

geoptimaliseerd. Een negatief effect van de fusie dat consistent naar voren kwam in de casestudies, is het feit 

dat er door de fusie een grotere en loggere organisatie ontstaat, die meer anoniem is, en waar mogelijk een 

grotere afstand ontstaat tussen specialist en patiënt en specialist en management. Een ander consistent naar 

voren gebracht negatief bijeffect is, dat een dergelijk proces de nodige tijdelijke onzekerheid met zich 

meebrengt, evenals een afleiding van het primaire proces. Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken, betreft het 

hier (zowel bij de positieve als de negatieve effecten) intermediaire kwaliteitseffecten. Onduidelijk blijft bij deze 

casestudies of de intermediaire kwaliteitseffecten uiteindelijk effect hebben op de zorguitkomsten.  

3.6.4 Onderscheid tussen Schaal en schokeffecten 

59 Een manier om de in de casestudies genoemde kwaliteitseffecten van een fusie samen te vatten, is in de 

vorm van de tweedeling: schaaleffecten - schokeffecten (zie figuur 5). Positieve schaaleffecten zijn 

bijvoorbeeld de effecten op 24-uurs-subspecialisatie, volumenormen en opleidingsstatus. Een negatief 

schaaleffect, is het feit dat een loggere en meer anonieme organisatie ontstaat. Al deze effecten hangen direct 

 
13 Een voorbeeld is ziekenhuis Sint Jansdal. Bron: Heldere strategie houdt ziekenhuis overeind (Medisch Contact 2015-9). 
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samen met de schaalvergroting als gevolg van de fusie. Met schokeffecten doelen we op de eerder 

genoemde positieve bijwerking van een fusie, in de vorm van een verbetering van organisatie en processen 

en het negatieve aspect daarbij van onzekerheid en afleiding. De schok van de fusie zet de fuserende 

ziekenhuizen aan tot dit proces waarin enerzijds verbeteringen worden doorgevoerd en anderzijds risico’s 

ontstaan.  

60 Schaaleffecten zijn volgens onze gesprekspartners vooral relevant voor een beperkt aantal 

zorgproducten. Schokeffecten daarentegen kunnen gevolgen hebben voor de ziekenhuis-brede kwaliteit. 

Zoals eerder opgemerkt is het een open vraag of voor schokeffecten ook andere triggers bestaan dan een 

fusie. Schaaleffecten zijn bovendien het meest plausibel bij kleinere ziekenhuizen. Schokeffecten kunnen zich 

ook voordoen bij grote ziekenhuizen, als een fusie hen ertoe aanzet de organisatie en processen kritisch 

tegen het licht te houden.  

 

Figuur 5. Schaaleffecten en schokeffecten 

3.6.5 Gevolgen voor de patiënt  

61 Als een fusie positieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis, dan hoeft dit nog 

niet te beteken dat de individuele patiënt hiervan profiteert. Een goed voorbeeld vormen volumenormen. Stel 

dat een ziekenhuis niet fuseert en als gevolg daarvan niet voldoet aan de volumenormen. Dit kan als gevolg 

hebben dat de betreffende verrichting niet meer wordt uitgevoerd in het betreffende ziekenhuis. Dan zal de 

patiënt worden doorverwezen naar een ziekenhuis dat wel aan de betreffende volumennorm voldoet. De 

kwaliteit van de zorg in dat andere ziekenhuis hoeft niet slechter te zijn en is wellicht zelfs hoger (vanwege het 

nog grotere volume). De patiënt krijgt dus nog steeds goede zorg, maar moet daar mogelijk wel verder voor 

reizen. Mogelijk ontstaan ook langere wachttijden. Als het ziekenhuis wel fuseert, dan vindt er mogelijk ook 

een herschikking van activiteiten plaats waardoor zowel de volumenormen worden gehaald (en daarmee een 

betere kwaliteit), maar de patiënt mogelijk ook verder zal moeten reizen. In zijn algemeenheid zijn hierover 
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geen uitspraken te doen, maar het is duidelijk dat het al dan niet voldoen aan een vrij digitale kwaliteitsnorm, 

zoals een volumenorm op zichzelf niets zegt over de kwaliteit voor de patiënt14.  

62 Voor de beschikbaarheid van subspecialisten ligt dit waarschijnlijk anders. Alleen als de beschikbaarheid 

van subspecialisten een absolute vereiste is voor het mogen leveren van bepaalde soorten zorg, geldt 

dezelfde redenering als bij volumenormen. De kwaliteit voor de patiënt zou dan niet hoeven te lijden onder het 

ontbreken van een bepaald subspecialisme in een specifiek ziekenhuis, althans niet bij electieve zorg. De 

patiënt zal immers worden doorverwezen naar een ziekenhuis dat wél beschikt over het betreffende 

subspecialisme. Dergelijke harde eisen aan de beschikbaarheid van subspecialismen worden steeds meer 

door bijvoorbeeld wetenschappelijke verenigingen of zorgverzekeraars gesteld.  

3.7 Relevantie inzichten voor de kwantitatieve anal yse en vervolgonderzoek 

3.7.1 Welke indicatoren zijn nodig om kwaliteitseffecten te meten? 

63 In principe is het meetbaar in hoeverre de fusie de in de casestudies genoemde kwaliteitseffecten 

inderdaad heeft gehad. Hiertoe zou voorafgaand aan en na de fusie moeten worden gemeten, in hoeverre 

sprake is van: gedifferentieerd werken, het behalen van volumenormen, het aantal dreigende complicaties en 

het hebben van een opleidingsstatus15. Op dit moment zijn dit soort indicatoren niet beschikbaar in bestaande 

datasets. Deze kwaliteitseffecten worden dan ook niet meegenomen in de kwantitatieve analyse (zie ook 

volgende hoofdstukken). Nader onderzoek is daarom nodig om vast te stellen of deze intermediaire 

kwaliteitsindicatoren een verbetering laten zien als gevolg van fusies; hiertoe moet data worden verzameld 

voor en na de fusie, ook in niet fuserende ziekenhuizen. 

64 In een aantal gesprekken is ook de geschiktheid van bestaande kwaliteitsindicatoren voor het in beeld 

brengen van de relatie tussen fusies en kwaliteit van zorg besproken. Enkele gesprekspartners waren hier 

(zeer) kritisch over. Zij geven bijvoorbeeld aan, dat zij (specialisten) nog onvoldoende zijn geslaagd in het 

definiëren van kwaliteit, laat staan het meten ervan. Andere gesprekspartners noemen wel indicatoren waar 

effecten verwacht kunnen worden, zoals: 

a. Wachttijden; 

b. Het aantal klachten van patiënten; 

c. Het aantal ongeplande heropnames; 

d. Uitkomstindicatoren uit de dicaregistraties; 

e. IGZ-indicatoren, als indicatoren over: decubitus, delier, ondervoeding, pijn en vallen; 

f. Patiëntervaringen. 

 
14 Verschillende gesprekspartners plaatsten kanttekeningen bij het opleggen van volumenormen. Zo wordt getwijfeld aan de 

(wetenschappelijke) onderbouwing bij een aantal volumenormen en de onafhankelijkheid van de onderzoekers die hierbij 

zijn betrokken. Ook worden vraagtekens gezet bij de toepassing van volumenormen: 1) moeten volumenormen worden 

opgelegd aan een ziekenhuis of aan een specialist; 2) op basis waarvan worden volumenormen vastgesteld, en 3) indien 

een norm is gehaald, is het dan noodzakelijk om deze jaarlijks te halen, of gaat het om een eenmalige drempel? 
15 Voor een kwantitatieve analyse zouden dezelfde metingen ook moeten worden uitgevoerd bij een geschikte 

controlegroep van ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd. 
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De HSMR (Hospital Standardized Mortality Ratio) wordt door geen van de respondenten als een goede 

indicator gezien om de kwaliteit tussen ziekenhuizen te vergelijken16. De reden is volgens deze 

gesprekspartners dat het onderliggende model - voor de casemixcorrectie - niet goed genoeg is. 

65 Een mogelijke tegenwerping bij de aanbeveling om te focussen op intermediaire indicatoren zou kunnen 

zijn dat het uiteindelijk gaat om de uitkomsten, niet om proces- en structuurkenmerken (zie nogmaals figuur 

1). Op zich is dit natuurlijk een terechte opmerking. Indien de veranderingen in proces- en structuurkenmerken 

inderdaad effect hebben op zorguitkomsten, dan zouden deze veranderingen zichtbaar moeten zijn in de 

kwaliteit van de zorguitkomsten. Zorguitkomsten hangen echter ook af van tal van andere factoren. Het is zeer 

de vraag of het statistisch mogelijk is het fusie-effect empirisch goed te scheiden van deze andere factoren. 

Daarom kan het toch nuttig zijn de intermediaire kwaliteitseffecten te meten.  

3.7.2 Kloppen de aannames achter de difference-in-difference methode? 

66 De casestudies werpen ook licht op de juistheid van de kwanitatieve aanpak. Een belangrijke aanname in 

de aanpak in het kwantitatieve deel van dit onderzoek is, dat niet-waargenomen verschillen die van invloed 

zijn op de betreffende kwaliteitsindicator, worden opgepikt door vaste effecten. Met vaste effecten wordt 

bedoeld dat deze effecten constant zijn in de tijd. Als dit niet het geval is, dan kan de difference-in-difference 

methode tot een over- of onderschatting leiden van het effect van de fusie.  

67 In één van de case studies (casus 1) werd gewezen op een mogelijk niet waargenomen (of niet volledig 

waargenomen) effect van de fusie dat van invloed kan zijn op de gemeten kwaliteit terwijl de werkelijke 

kwaliteit niet verandert (of op een andere manier verandert). Dit effect is verandering in casemix als gevolg 

van de fusie. Na de fusie zou het ziekenhuis zich meer gaan richten op de complexe zorgvraag en de minder 

complexe zorgvraag overlaten aan de eerstelijn. Als dit inderdaad gebeurt, dan dient de kwaliteitsscore goed 

gecorrigeerd te worden voor de verandering in casemix. 

3.7.3 Tijd waarbinnen effecten mogen worden verwacht 

68 Zoals eerder in dit hoofdstuk besproken is de verwachting dat kwaliteitseffecten voornamelijk worden 

gerealiseerd, nadat er sprake is van een succesvolle fysieke integratie tot op het niveau van maatschappen. 

Hoe voortvarend ziekenhuizen ook te werk mogen gaan in het postfusie integratieproces, er gaat volgens de 

gesprekspartners toch minimaal twee tot vijf jaar overheen voordat de volledige voorgenomen integratie is 

bewerkstelligd (en de gewenste schaal is bereikt) en daarmee het schokeffect voorbij is. Dit gegeven heeft 

ook consequenties voor het kwantitatieve onderzoek: 

a. Tot ongeveer twee jaar nadat ziekenhuizen zijn begonnen met integreren kunnen op z’n best geen 

effecten in termen van uitkomsten worden verwacht, eerder negatieve effecten vanwege de tijdelijke 

onzekerheid; 

 
16 Men is überhaupt sceptisch over deze indicator.  



 

Pagina 31 van 83 3. Resultaten kwalitatieve studie

b. Tussen de twee en de ongeveer vijf jaar nadat ziekenhuizen zijn begonnen met integreren kunnen 

eerste positieve effecten in termen van uitkomsten als gevolg van de ziekenhuisfusies worden 

verwacht; 

c. Pas na een jaar of vijf kunnen de volledige effecten van de fusie worden verwacht (en kan een volledige 

balans worden opgemaakt); 

d. Wanneer langer dan deze periode wordt gekeken, spelen andere factoren een steeds grotere rol 

waardoor het effect van een fusie moeilijker vast te stellen wordt. 

69 Het bepalen van bovenstaande momenten blijft overigens een empirische vraag. Het moment (of de 

momenten) van fysieke integratie is in principe goed te meten (ook als het een proces is dat zich uitstrekt over 

een periode van meerdere jaren). Dit kan door bij de ziekenhuisfusies na te gaan of alle maatschappen zijn 

gefuseerd en alle zorg is gelateraliseerd (voor zover voorgenomen). In toekomstig kwantitatief onderzoek naar 

fusies zou hiervan gebruik kunnen worden gemaakt.  
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4. Vooronderzoek bruikbaarheid kwaliteitsindicatore n 

4.1 Inleiding 

70 In dit onderzoek is een zorgvuldige selectie van kwaliteitsindicatoren gemaakt. Daarbij is gekozen 

afzonderlijke kwaliteitsindicatoren met een duidelijke definitie te analyseren, in plaats van samengestelde 

indicatoren. Het gebruik van samengestelde scores op basis van een reeks indicatoren heeft als nadeel, dat 

de inhoudelijke betekenis daarvan onduidelijk is en de statistische analyse scherpte verliest, doordat effecten 

zich uitmiddelen. Analyse van afzonderlijke indicatoren vergt daarbij een kwantitatieve voorstudie waarin een 

zorgvuldige selectie wordt gemaakt. In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van het vooronderzoek 

naar de bruikbaarheid van bestaande kwaliteitsindicatoren.  

4.2 Uitgangspunten om tot een selectie van indicato ren te komen 

71 Met het oog op de verschillende aspecten van kwaliteit, is gekozen een breed pallet aan indicatoren te 

overwegen. Bij de start van het onderzoek bestond een groslijst van (typen) indicatoren. Om tot een 

definitieve selectie van kwaliteitsindicatoren te komen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. Inhoudelijke relevante en valide indicatoren; 

b. Indicatoren die vergelijkbaar zijn door de tijd, zodat de waarden voor en na fusie vergeleken kunnen 

worden; 

c. Indicatoren met onderscheidend vermogen, zodat de analyse zich richt op de kenmerken waarop 

ziekenhuizen daadwerkelijk verschillen; 

d. Meting van de indicatoren met voldoende observaties voor toetsing van verschillen. 

72 Daarnaast kende de selectie van indicatoren ook een praktisch aspect: de kwaliteitsgegevens moeten 

daadwerkelijk beschikbaar zijn voor dit onderzoek. Zo zijn bepaalde kwaliteitsgegevens openbaar, terwijl 

andere indicatoren in beheer van organisaties en alleen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar zijn. Niet 

alle op voorhand geselecteerde indicatoren waren beschikbaar binnen de scope van het onderzoek17. 

73 Ten slotte zijn de inzichten uit de casestudie over te gebruiken indicatoren meegenomen en heeft de 

klankbordgroep een adviserende rol gespeeld bij de selectie van indicatoren. Zo adviseerde de klankbord om 

de volgende typen indicatoren te selecteren: 

a. Naast aandoening- of ingreepspecifieke indicatoren, vooral ook ziekenhuisbrede indicatoren. Hiermee 

werden indicatoren bedoeld, zoals: het aantal wondinfecties, ongeplande heropnames en verlengde 

ligdagen; 

b. Waar mogelijk uitkomstindicatoren. Deze hebben doorgaans een duidelijkere relatie met de effectiviteit 

van zorg dan bijvoorbeeld proces- of structuurindicatoren; 

c. Patiëntervaringsindicatoren. Het is uiteindelijk van belang te weten of patiënten gevolgen ervaren van 

de fusie op de kwaliteit van zorg. 

 
17 Voor bepaalde indicatoren moest per individueel ziekenhuis toestemming worden gevraagd de gegevens te mogen 

gebruiken. Aangezien niet voor alle indicatoren een structuur bestaat om toestemming van alle ziekenhuizen te vragen, was 

het niet altijd doelmatig om toestemming (en daarmee de benodigde gegevens) te verkrijgen. 
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74 In de klankbordgroep kwam naar voren dat er nog veel discussie in de sector bestaat over de (validiteit en 

vergelijkbaarheid van de) HSMR, met name over het model dat wordt gebruikt om de HSMR te schatten en te 

corrigeren voor verschillen in samenstelling van de populatie. Ruwe sterftecijfers bieden mogelijk voor een 

deel een oplossing voor dit probleem, omdat in dit onderzoek de focus ligt op verschillen in 

kwaliteitsontwikkeling en niet op verschillen tussen ziekenhuizen in absolute scores. Mede met het oog op de 

methodologische leermogelijkheden is gekozen deze indicatoren wel mee te nemen in het onderzoek. Daarbij 

wordt bij het interpreteren van de uitkomsten de nodige voorzichtigheid in acht genomen. 

75 Uiteindelijk hebben we voor het onderzoek indicatoren geselecteerd die afkomstig zijn van de volgende 

bronnen: 

a. Aandoening-specifieke indicatoren van Zorginstituut  Nederland:  het gaat hier om indicatoren die 

per aandoening (als indicatorset) openbaar beschikbaar zijn via de website: www.zorginzicht.nl. Deze 

indicatoren zijn samen met patiëntenverenigingen, specialisten en zorgverzekeraars ontwikkeld. Bij 

deze indicatorsets geldt, dat in de eerdere jaren voor minder aandoeningen (tien in het jaar 2008) en 

later voor meer aandoeningen (29 in het jaar 2011) ziekenhuizen verplicht gegevens hebben moeten 

aanleveren. Er is binnen de beschikbare indicatorsets vooral gezocht naar uitkomstindicatoren. Per 

indicator uit deze groep is gekeken naar de vergelijkbaarheid door de tijd; de verschillende indicatorsets 

zijn namelijk aan onderhoud onderhevig geweest. Uiteindelijk vielen veel indicatoren af, omdat deze 

niet over langere tijd beschikbaar en/of vergelijkbaar waren;  

b. NZa - Wachttijden . Alle ziekenhuislocaties zijn vanaf 1 januari 200818 verplicht om de wachttijden (voor 

de electieve zorg in de polikliniek, behandeling en diagnostiek) maandelijks te publiceren op hun eigen 

website volgens de verplichtingen van de Minimale Dataset (MDS) van de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). De NZa heeft deze gegevens (over 2010 - 2016) voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. De 

cijfers die ziekenhuizen aanleveren zijn gemiddelde wachttijden per aandoening. Wachttijden zijn 

primaire keuze-informatie voor patiënten; 

c. NZa - HSMR/Ruwe sterftecijfers . Alle ziekenhuizen zijn vanaf 1 maart 2014 verplicht hun sterftecijfers 

te publiceren. Het gaat om twee soorten sterftecijfers, namelijk de Hospital Standardised Mortality 

Ratio (HSMR19), hetgeen een cijfer voor het gehele ziekenhuis geeft, en ruwe sterftecijfers. Voor dit 

onderzoek zijn gestandaardiseerde cijfers mogelijk minder van belang, omdat geen verschillen tussen 

ziekenhuizen worden onderzocht maar verschillen in de ontwikkeling van de sterftecijfers20. Hoewel de 

populaties tussen ziekenhuizen sterk kunnen verschillen (waardoor een correctiemodel nodig is), is de 

aanname dat de populaties per ziekenhuis over de tijd niet heel sterk zullen veranderen21. De cijfers 

voor het gehele ziekenhuis zijn beschikbaar voor de jaren 2011, 2012, 2013. Daarnaast zijn voorlopige 

cijfers voor 2014 beschikbaar. De NZa heeft deze cijfers voor het onderzoek beschikbaar gesteld; 

 
18 Vóór 2008 werd een andere definitie gehanteerd voor het bepalen van de wachttijden. 
19 Daarnaast bestaan voor een aantal aandoeningen Standardised Mortality Ratio (SMR). De SMR is in veel gevallen 

gebaseerd op een langere periode - indien er per jaar te weinig waarnemingen zijn. Voor een analyse over de tijd waren 

deze indicatoren vooralsnog niet geschikt. Mogelijk dat in de toekomst, wanneer SMR gegevens over langere periode 

beschikbaar zijn, deze wel voor vergelijkbaar onderzoek kunnen worden opgenomen. 
20 Zie ook de beschrijving van de analysemethode in hoofdstuk 5. 
21 Echter, het kan zijn dat de patiëntenpopulatie juist door middel van een fusie kan veranderen (doordat een gefuseerd 

ziekenhuis mogelijk meer complexere behandelingen gaat uitvoeren).  
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d. Indicatoren uit de Basisset IGZ: De basisset ziekenhuizen wordt jaarlijks door de IGZ uitgebracht in 

samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Verpleegkundigen en Verzorgenden 

Nederland (VenVN), Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In 2015 bestond de basisset bijvoorbeeld uit 307 indicatoren. Elk 

jaar wordt de basisset aangepast (maximaal 25% van de indicatoren), mede op basis van speerpunten 

van de IGZ. Ziekenhuizen zijn verplicht jaarlijks gegevens over deze indicatoren aan te leveren. Deze 

gegevens zijn in principe openbaar, maar niet altijd als gehele set op te vragen. Voor dit onderzoek zijn 

enkele indicatoren geselecteerd die over een langere tijd (2007 - 2012/2013) beschikbaar waren; 

e. Stichting Miletus - Consumer Quality Index (CQI) . Met enige regelmaat worden verschillende 

Consumer Index metingen uitgezet onder patiënten van een groot aantal ziekenhuizen. Het gaat om 

patiëntervaringsindicatoren, zoals: ervaren bejegening, communicatie met artsen en gevoel van 

veiligheid. De CQ-index data is (onder voorwaarden), via Stichting Miletus beschikbaar. Het gaat om de 

volgende metingen22: 

i. CQI voor heup- en knieoperaties; 

ii. CQI Cataractoperaties; 

iii. CQI mammacare23.  

76 Naast deze (groepen) indicatoren zijn ook andere indicatoren overwogen om in het onderzoek mee te 

nemen. Deze zijn echter om verschillende redenen afgevallen. Tabel B1 in bijlage B geeft een overzicht van 

de groepen indicatoren die zijn overwogen voor dit onderzoek, om welk type indicatoren het gaat, wat de 

betreffende bron hiervoor is, voor welke jaren gegevens beschikbaar zijn en - indien niet meegenomen in het 

onderzoek - de reden waarom. 

77 In tabel B2 van bijlage B is een overzicht gegeven van alle indicatoren die wel zijn meegenomen in het 

onderzoek. In deze tabel is ook een definitie gegeven. In totaal zijn analyses uitgevoerd over 97 indicatoren. 

 
22 De gegevens van CQI- ziekenhuizen zijn in potentie geschikt voor analyse, maar konden voor dit onderzoek niet worden 

gebruikt door een moeizaam verloop van de toestemmingsprocedure. Alhoewel een belangrijk deel van de ziekenhuizen 

toestemming heeft gegeven, hebben ook verschillende ziekenhuizen geen toestemming verleend, en voor een ander deel 

van de ziekenhuizen is ondanks reminders geen tijdige reactie ontvangen op het toestemmingsverzoek. Hierdoor konden 

de gegevens van CQI Ziekenhuisopname niet gebruikt worden voor dit onderzoek, alhoewel ze in principe uitstekend 

geschikt zijn voor de beoogde analyse. 
23 Voor de meest recente jaren is de betreffende data eigendom van Borstkankervereniging Nederland. Zij hebben 

toestemming verleend om de data voor dit onderzoek te gebruiken. 
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5. Resultaten kwantitatieve studie 

5.1 Inleiding 

78 In dit onderzoek zijn, voor zover op dit moment mogelijk, de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies 

geanalyseerd door middel van de ‘difference-difference’ methode. In dit hoofdstuk bespreken wij 

achtereenvolgens de afbakening, aanpak en de resultaten van de kwantitatieve studie.  

5.2 Afbakening en focus 

79 De ontwikkelingen in de geselecteerde kwaliteitsindicatoren zijn geanalyseerd voor de betrokken fusies 

en vergeleken met niet-gefuseerde ziekenhuizen. De analyse geeft weer welke verschillen zichtbaar zijn en 

welke statistische kansen daarbij horen. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de beschikbare 

informatie over kwaliteitsindicatoren beperkt is, evenals het aantal fusies dat ermee kan worden bestudeerd. 

Wel is, binnen de kaders van het onderzoek, al het mogelijke gedaan om de beschikbare informatie te 

benutten (zie figuur 4, waarin binnen het conceptueel model de scope van het kwantitatieve onderzoek 

schematisch is weergegeven): 

a. Indicatoren van kwaliteit van zorg zijn in het onderzoek geïnventariseerd. Dit met het oog op de 

bruikbaarheid en beschikbaarheid ervan voor een kwantitatieve analyse (zie ook hoofdstuk 4); 

b. Beschikbare indicatoren zijn geanalyseerd, wanneer voor ten minste één fusie een meetmoment voor 

en na toestemming voor de fusie beschikbaar is; 

c. Er is gecorrigeerd voor de algemene ontwikkeling, door de ontwikkeling in kwaliteitsscores te volgen 

voor een referentiegroep van ziekenhuizen; 

d. Er is een breed scala aan factoren denkbaar dat invloed heeft op de kwaliteit van zorg en een verklaring 

kan bieden voor eventuele verschillen. Voor enkele factoren op ziekenhuisniveau was het mogelijk deze 

in de analyse te betrekken. 

80 Daarnaast vallen ook een aantal aspecten buiten de analyse: 

a. De variaties in aard van de fusies. Elke fusie kent zijn eigen achtergrond en vorm, mate en kwaliteit van 

integratie (zie ook het kwalitatieve deel van dit onderzoek); 

b. Kenmerken van de patiëntenpopulatie die van invloed zijn op de gemeten kwaliteit van zorg, zoals 

zorgzwaarte van cliënten. Door de difference-in-difference methode (zie paragraaf 5.3) wordt dit echter 

voor een belangrijk deel ondervangen. Zolang de populatiekenmerken van de onderzochte 

ziekenhuizen gelijk blijven door de tijd. Verandering in populatie is echter niet volledig uitgesloten. Voor 

de analyse beschikten wij echter niet over gegevens op casusniveau. Er is door ons derhalve geen 

correctie uitgevoerd voor de (mogelijk veranderende) samenstelling van de populatie. Deels is 

samenstelling van de populatie echter reeds verdisconteerd in de (gecorrigeerde) scores op 

kwaliteitsindicatoren, zoals de HSMR en de Consumer Quality Index (CQI).  

Bovenstaande aspecten spelen mee bij het verband tussen fusies en kwaliteitsuitkomsten. 
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Figuur 6. Schematische weergave van de scope van het kwantitatieve onderzoek 

5.3 Analysemethode 

De relatie tussen fusies en de kwaliteit van zorg is onderzocht aan de hand van de difference-in-difference 

methode (zie figuur 7). Hiervoor wordt de ontwikkeling van prefusie naar postfusie in de groep gefuseerde 

instellingen afgezet tegen de ontwikkeling in de (zo vergelijkbaar mogelijke) controlegroep. De ontwikkeling in 

de controlegroep wordt daarbij beschouwd als de verwachte ontwikkeling voor gefuseerde instellingen 

wanneer zij niet zouden zijn gefuseerd. Het verschil tussen de verwachte en de werkelijke postfusie waarde 

op de kwaliteitsindicator is de difference-in-difference. Deze difference-in-difference is mogelijk veroorzaakt 

door de fusie (al kan de causaliteit strikt genomen niet worden aangetoond). 

 

 

Figuur 7. Schematische weergave van de difference-in-difference methode 

81 De samenstelling van de referentiegroep is in deze analysemethode van belang. Idealiter is de 

referentiegroep op alle andere aspecten (uitgezonderd de fusie) vergelijkbaar met de gefuseerde 

ziekenhuizen. Daarom zijn academische ziekenhuizen, monodisciplinaire ziekenhuizen en zelfstandige 
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behandelcentra buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is als grens gesteld, dat er tenminste tien 

ziekenhuizen beschikbaar moeten zijn als referentiegroep voor de analyse voor het vaststellen van de 

autonome ontwikkeling (expected difference). 

 

Figuur 8. Overzicht van de gebruikte modelvarianten 

82 Er zijn voor elke indicator de volgende verschillende modelvarianten doorgerekend (zie ook figuur 8 en de 

voetnoot op de volgende pagina voor de modelspecificatie): 

a. Model I. Dit model is het basismodel waarbij de difference-in-difference wordt bepaald op basis van 

gefuseerde ziekenhuizen, voor en na fusie. Hierbij is de algemene ontwikkeling van jaar op jaar als 

covariaat meegenomen; 

b. Model II. In model II wordt het basis model gecorrigeerd voor plafond en bodemeffecten in de 

indicatorwaarden. Voor ziekenhuizen met een relatief slechte indicatorwaarde mag verwacht worden, 

dat zij (ook zonder fusie) aan kwaliteitsverbetering zullen werken. Omgekeerd kunnen ziekenhuizen die 

zeer goed scoren op een indicatorwaarde hun score nauwelijks nog verbeteren. Dit is gemodelleerd 

door de eerste observatie (op jaarbasis) voor een ziekenhuis, het aantal jaren na eerste observatie en 

de interactie van aantal jaren met de eerste observatie in het model mee te nemen als covariaat; 

c. Model III. In dit model worden een aantal mogelijk verklaringen voor verschillen in kwaliteit toegevoegd 

aan het model, ten opzicht van model II. Het gaat om de volgende indicatoren waarvan de hypothese is 

dat zij een positieve relatie hebben met kwaliteit van zorg: 

i. Topklinische ziekenhuizen; 

ii. Aantal inwoners per km²; 

iii. Aantal concurrenten binnen een straal van 20 km; 

iv. Volume van behandelingen of omvang van het ziekenhuis. Waar beschikbaar, is dat het aantal 

observaties dat ten grondslag aan de indicatorwaarde ligt (de noemer). Waar het aantal 

observaties niet beschikbaar is (of weinig over de omvang zegt, zoals bij CQI), is het aantal 

bedden van het ziekenhuis genomen (de informatie over bedden was beschikbaar tot en met 

2010, voor latere jaren zijn de cijfers uit 2010 gebruikt); 
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d. Model IIIs. In model IIIs is de vergelijking van gefuseerde ziekenhuizen met niet-gefuseerde 

ziekenhuizen verder aangescherpt. Hierbij is een selectie toegepast, zodat beide groepen een 

vergelijkbare range hebben qua omvang van de ziekenhuizen (i.c. aantal behandelingen of het aantal 

bedden).24 Door deze selectie vallen een aantal observaties van ziekenhuizen met zeer grote of zeer 

geringe omvang uit de analyse; 

e. Model IV. Tenslotte zijn modellen doorgerekend om (voor zover mogelijk) de periode na fusie per jaar 

nader te bestuderen. We beperken ons daarbij tot drie fusies, waarbij inmiddels een substantieel aantal 

jaren na de fusie verstreken is. Voor elk van de fusies is een afzonderlijk model opgesteld waarin model 

III is uitgebreid met parameters voor ieder jaar na fusie. 

83 Elk van de modellen geeft een ander perspectief. Afhankelijk van het perspectief kunnen verschillende 

modellen de voorkeur genieten, waarbij model I en III het meest informatief zijn voor het geheel aan 

onderzochte fusies. Model I geeft een basale analyse en beschrijving. Model III corrigeert voor de beschikbare 

controle factoren. Vergelijking van de modellen geeft inzicht of resultaten in de basale analyse in model I 

onder controle voor beschikbare factoren stand houden. 

84 De analyses zijn uitgevoerd als een multilevelmodel25 met daarin het gefuseerde concern en de 

verslagjaren als niveaus. Door het gebruik van deze methode wordt in de analyse rekening gehouden met de 

clustering van observaties binnen gefuseerde concerns en ziekenhuizen in het algemeen.26 Voor indicatoren 

waarvan het onderliggende aantal observaties bekend is, is de analyse hiervoor gewogen.  

 
24 Deze selectiemethode is gekozen als alternatief voor Propensity Score Matching. Analyse van beschikbare gegevens 

leerde dat de kans op fusie statistisch niet bevredigend te modeleren was, waardoor de eerder beoogde Propensity Score 

Matching niet haalbaar bleek. 
25 Zie voor een introductie bijvoorbeeld T.A.B. Snijders en R. J. Bosker (1999) Multilevel Analysis. An introduction to basic 

and advanced multilevel modeling. London: Sage.  
26 De modelspecificatie is als volgt: 

Model I:  yijk = β0 + β1Gefuseerdk + β2Gefuseerd.na.fusiejk + β3.1Verslagjaar2005jk + […] + β3.xVerslagjaar2016jk + vk + ujk + eijk  

Model II:  yijk = β0 + β1Gefuseerdk + β2Gefuseerd.na.fusiejk + β3Eerste.geobserveerde.waardek + 

β4Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + β5Eerste.geobserveerde.waardek*Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + 

+ β6.1Verslagjaar2005jk + […] + β6.xVerslagjaar2016jk + vk + ujk + eijk  

Model III:  yijk = β0 + β1Gefuseerdk + β2Gefuseerd.na.fusiejk + β3Eerste.geobserveerde.waardek + 

β4Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + β5Eerste.geobserveerde.waardek*Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + 

β6Topklinischk + β7Inwoners.per.km2k + β8Aantal.concurrenten.binnen.20kmk + β9Indicator.omvangjk + 

β10.1Verslagjaar2005jk + […] + β10.xVerslagjaar2016jk + vk + ujk + eijk  

Model IV: yijk = β0 + β1Gefuseerdk + β2.1Gefuseerd.jaar1.na.fusiejk + […] + β2.xGefuseerd.jaar8.na.fusiejk + 

β3Eerste.geobserveerde.waardek + β4Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + β5Eerste.geobserveerde.waardek* 

Aantal.jaren.na.eerste.observatiejk + β6Topklinischk + β7Inwoners.per.km2k + β8Aantal.concurrenten.binnen.20kmk 

+ β9Indicator.omvangjk + β10Verslagjaar2005jk + […] + βxVerslagjaar2016jk + vk + ujk + eijk  

In deze modellen wordt de difference-in-difference geschat door de parameter β2Gefuseerd.na.fusiejk. In de niveau 

specificatie is i het observatie niveau, j het verslagjaar en k het concern niveau. 
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85 Na afronding van de analyses op de indicatoren afzonderlijk, zijn de volgende aanvullende stappen 

uitgevoerd: 

a. Voor enkele reeksen die inhoudelijk sterk vergelijkbaar zijn, is tevens een overall analyse uitgevoerd 

waarin de verschillende indicatoren zijn opgevat als aspecten van hetzelfde overkoepelende concept. 

Dit betreft de wachttijden voor: behandeling, polikliniek, diagnostiek en overall (alle wachttijden in 

weken).27 Voor overige indicatoren die inhoudelijk sterk verschillen of een beperkte reeks vormen is 

hiervan afgezien; 

b. Ten slotte is met het oog op de kanskapitalisatie naast de gebruikelijke significantieberekening tevens 

een Bonferroni correctie toegepast.28 Door het uitvoeren van toetsen op zeer veel verschillende 

indicatoren neemt de toevalkans op het vinden van statistisch significante verbanden evenredig toe. Bij 

een significantieniveau van 5% mag men bij 100 tests op basis van toeval al vijf ‘significante’ verbanden 

verwachten, zonder dat hier sprake hoeft te zijn van een belangwekkend resultaat. Door het 

significantieniveau scherper te definiëren, wordt het aantal toevalstreffers kleiner. Voor de Bonferroni 

correctie is de gevonden reguliere p waarde vermenigvuldigd met het aantal getoetste indicatoren (i.c. 

97). De Bonferroni correctie geeft daarmee juist een strenge significantietoets en heeft in zich het risico 

dat ten onrechte relevante verbanden als niet significant worden beschouwd. Aangezien beide 

methoden voor significantie berekening hun eigen voor- en nadelen kennen, zijn zowel de reguliere 

significantie niveaus en de volgens de Bonferroni methode gecorrigeerde significantie niveaus 

gerapporteerd (zie bijlage D). 

 

5.4 Resultaten kwantitatieve analyses 

86 In de onderzochte indicatoren zijn in beperkte mate statistisch significante verschillen gevonden in 

ontwikkeling tussen gefuseerde ziekenhuizen en de referentiegroep. Na correctie voor het aantal onderzochte 

indicatoren (middels de Bonferroni methode), resteert slechts een handvol statistisch significante verschillen in 

ontwikkeling. In de bespreking richten we ons primair op de difference-in-difference (hierna: diff-in-diff), 

aangevuld met beschrijvende figuren waarin de ontwikkeling in geobserveerde indicatorwaarden van de 

referentiegroep en de gefuseerde ziekenhuizen zijn weergegeven. Vervolgens bespreken we of deze 

ontwikkelingen standhouden na controle voor regressie naar het gemiddelde (model II) en toevoeging van 

overige alternatieve verklaringen (model III). De gedetailleerde resultaten van de verschillende modellen in de 

analyse zijn opgenomen in bijlage D. In bijlage E is daarnaast een selectie opgenomen van figuren van 

verschillen in indicatorscore en residuen na modelschatting, afgezet tegen het jaar voor of na de fusie. In dit 

hoofdstuk bespreken we de resultaten op hoofdlijnen, waarbij we eerst ingaan op de ziekenhuisbrede 

indicatoren en vervolgens op de meer specifieke indicatoren die betrekking hebben op een onderdeel van het 

ziekenhuis. 

 
27 In de niveau specificatie is niveau l voor de specifieke behandeling, diagnostiek of poliklinische discipline toegevoegd aan 

de bestaande niveaus i, j en k voor het random intercept. Daarmee worden de termen wl + vkl + ujkl + eijkl in de analyse 

betrokken.  
28 Zie voor een bespreking H.Abdi (2007). The Bonferonni and Šidák Corrections for Multiple Comparisons. In Neil Salkind 

(Ed.). Encyclopedia of Measurement and Statistics. Thousand Oaks (CA): Sage. 
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5.4.1 Ziekenhuisbrede indicatoren 

87 Met betrekking tot de ziekenhuisbrede indicatoren komt uit de analyse het volgende beeld: 

a. Onderzochte IGZ-indicatoren (uitgedrukt in proporties van het aantal cliënten)29 vertonen een wisselend 

beeld: 

i. Voor ondervoeding en screening op ondervoeding bij kinderen zijn geen significant afwijkende 

ontwikkelingen gevonden;  

ii. Voor een pijnscore hoger dan 7 zijn geen significante verschillen gevonden in de ontwikkelingen. 

Voor pijnmeting in de verkoever is geen significant verschil gevonden, maar wel voor pijnmeting 

op de verpleegafdeling. De onderstaande figuur laat zien, dat de gefuseerde ziekenhuizen de 

aanvankelijke achterstand in de loop van de jaren hebben ingehaald. Volgens model I gaat het 

om een 4,2% sterkere toename na fusie (diff-in-diff). Echter, na correctie voor plafond en bodem 

effecten in model II en aanvullende controles in model III blijken de gefuseerde ziekenhuizen juist 

minder progressie te maken in het uitvoeren van pijnmetingen dan andere ziekenhuizen en -9,8% 

(diff-in-diff) achter te blijven bij de referentiegroep; 

 

Figuur 9. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarde “pijnmeting verpleegafdeling” gefuseerde en niet-gefuseerde 

ziekenhuizen over de tijd 

iii. Voor het risico op delirium zijn geen significante verschillen in ontwikkeling gevonden. 

b. In de wachttijden (uitgedrukt in weken) is overall geen significante verschil (diff-in-diff) zichtbaar, maar 

wel wanneer onderscheid gemaakt wordt naar polikliniek, behandeling en diagnostiek. De interpretatie 

van verschillen in wachttijden vergt zorgvuldigheid. Ceteris paribus lijkt een kortere wachttijd gunstiger. 

Het is echter niet uitgesloten dat toename in kwaliteit, wanneer als zodanig herkent door cliënten of 

verwijzers, kan leiden tot meer cliënten en daarmee ook langere wachttijden kan veroorzaken. Cijfers 

over toe- of afname van onderliggende patiëntenstromen kunnen hier meer inzicht in geven, maar 

waren voor dit onderzoek niet beschikbaar: 

i. Voor de ziekenhuisbrede analyse op wachttijd voor behandelingen is de wachttijd in gefuseerde 

ziekenhuizen na fusie met 0,33 week (diff-in-diff) sterker afgenomen dan in niet-gefuseerde 

ziekenhuizen, waarmee de relatief lange wachttijden in deze ziekenhuizen enigszins zijn 

 
29 Deze indicatoren worden uitgedrukt in proporties in de range van 0 (0% van de gevallen) tot 1 (100% van de gevallen).  
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teruggedrongen (zie onderstaande figuur). Na correctie voor regressie naar het gemiddelde in 

model II is dit verschil echter volledig verdwenen; 

ii. Verschillen in (ziekenhuisbrede) wachttijden voor de polikliniek zijn na fusie marginaal significant 

toegenomen met 0,15 week (diff-in-diff), zie ook de onderstaande figuur. Dit verschil komt in de 

andere modelvarianten nog wat sterker en significanter naar voren. In model III gaat het om 0,22 

week (diff-in-diff) toename van de wachttijd;  

iii. Verschil in (ziekenhuisbrede) wachttijd voor diagnostiek is na fusie eveneens toegenomen met 

0,33 week (diff-in-diff), de wachttijden blijken de laatste jaren in de gefuseerde ziekenhuizen 

hoger te liggen dan in de referentiegroep (zie ook onderstaande figuur). Dit verschil blijkt in de 

andere modelvarianten nog sterker dan in het startmodel. In model III gaat het om een toename 

van 0,46 week (diff-in-diff) in de wachttijd. 

 

Figuur 10. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd behandeling” en “Wachttijd polikliniek” gefuseerde en niet-

gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 
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Figuur 11. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarde “Wachttijd diagnostiek” gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen 

over de tijd 

c. Sterftecijfers zijn voor de analyse enkel beschikbaar over 2011 tot en met 2013. In deze periode lijkt de 

ontwikkeling van sterfte in gefuseerde ziekenhuizen met 1 promille (diff-in-diff; marginaal significant) 

hoger dan bij niet-gefuseerde ziekenhuizen. In de volgende modellen blijkt dit verschil ook na controle 

voor andere factoren stand houdt, maar blijkt dat er te weinig ziekhuizen zijn met een vergelijkbaar 

aantal opnamen jaarlijks om een goede vergelijkingsgroep te kunnen realiseren. Daarnaast laat de 

0
1

2
3

4
5

6
W

ac
ht

tij
d 

- 
be

ha
nd

el
in

g

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaar

niet gefuseerd gefuseerd

0
1

2
3

4
W

ac
ht

tij
d 

- 
po

lik
lin

ie
k

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jaar

niet gefuseerd gefuseerd



 

Pagina 42 van 83 5. Resultaten kwantitatieve studie

HSMR, waarin voor de zorgzwaarte van de populatie is gecorrigeerd, geen significante verschillen in 

ontwikkelingen zien in sterftecijfers. 

5.4.2 Indicatoren specifiek per behandeling/aandoening 

88 Voor de specifieke indicatoren zijn enkel verschillen in ontwikkeling zichtbaar in de wachttijden wanneer 

de gefuseerde ziekenhuizen worden vergeleken met de referentiegroep van niet-gefuseerde ziekenhuizen.  

a. Voor de beschikbare zorginhoudelijke indicatoren voor analyse zijn geen significante verschillen in 

ontwikkeling gevonden voor:  

i. Ziekten van Adenoid en tonsillen - Ernstige postoperatieve pijn; 

ii. Cataract - voorsegmentsvitrectomie; 

iii. Liesbreuk - anesthesie; 

iv. Liesbreuk - dagbehandeling; 

v. Mammacarcinoom - recidief ablatieve operatie; 

vi. Mammacarcinoom - recidief borstbesparende operatie; 

vii. Mammacarcinoom - irradicaliteit. 

b. Varices - duplexMet betrekking tot de klantervaring rond de behandeling, zoals gemeten in de CQI 

Cataract en CQI Heupknie en CQI Mammacare zijn geen significante verschillen in ontwikkelingen 

gevonden; 

c. De ziekenhuisbrede ontwikkeling in wachttijden, zoals hierboven beschreven, kan worden 

gespecificeerd naar behandelingen, poliklinische disciplines en diagnostische onderzoeken: 

i. Voor behandelingen is voor verschillende wachttijden sprake van relatief kortere wachttijden in 

gefuseerde ziekenhuizen, vergeleken met niet-gefuseerde ziekenhuizen (conform model I). De 

gefuseerde ziekenhuizen hadden voor fusie voor een aantal behandelingen relatief lange 

wachttijden vergeleken met niet-gefuseerde ziekenhuizen, zoals ook zichtbaar is in onderstaande 

figuren die de geobserveerde gemiddelde wachttijden weergeven. Na fusie is het verschil in 

wachttijd met niet-gefuseerde ziekenhuizen voor een deel van de behandelingen kleiner 

geworden (conform model I). Dit geldt voor:  

- CTS-heelkunde, waarvoor het verschil in wachttijd gemiddeld 2,8 weken korter is na fusie 

(diff-in-diff). Deze daling is zo sterk, dat deze ook na Bonferroni correctie statistisch 

significant blijkt;  

- Galblaasverwijdering, na fusie is de achterstand ten opzichte van niet-gefuseerde 

ziekenhuizen met 1,4 weken ingelopen (diff-in-diff);  

- Heupprothese, na fusie is het verschil in wachttijd met 1,4 weken korter geworden;  

- Kijkoperatie knie, waarbij na fusie een reductie in het verschil in wachttijd te zien is van 0,8 

weken; 

- Knieprothese, voor deze behandeling is het verschil in wachttijd na fusie 1,2 week korter;  

- Liesbreuk, voor deze behandeling is het verschil in wachttijd na fusie 1,3 week korter;  

- Spataderen Heelkunde, na fusie daalt het verschil in wachttijd met 0,9 week; 

- Sterilisatie van de vrouw, na fusie daalt het verschil in wachttijd met 0,7 week. 

Bovenstaande verschillen blijken echter in navolgende modellen (II en III) niet langer significant 

wanneer gecorrigeerd wordt voor alternatieve verklaringen (regressie naar het gemiddelde, 
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topklinische ziekenhuizen, aantal inwoners per km², aantal concurrenten binnen een straal van 

20 km, omvang van het ziekenhuis);  

 

 

Figuur 12. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd CTS Heelkunde” en “Wachttijd Galblaasverwijdering” 

gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 
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Figuur 13. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd Heupoperatie” en “Wachttijd Kijkoperatie knie” gefuseerde 

en niet-gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 
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Figuur 14. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd Knieprothese” en “Wachttijd Liesbreuk” gefuseerde en niet-

gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 
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Figuur 15. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd Spataderen Heelkunde” en “Wachttijd Sterilisatie vrouw” 

gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 

 

ii. Poliklinische disciplines laten een wisselend beeld zien. Voor een deel nemen de verschillen in 

de wachttijden af, maar voor een ander deel nemen ze juist toe: 

- Verschil in wachttijd voor Gynaecologie en Maag, darm leverziekten neemt af, met 

respectievelijk 0,6 week en 1,1 week (diff-in-diff). Voor beide disciplines hadden de 

gefuseerde ziekenhuizen voor fusie langere wachttijden dan de niet-gefuseerde 

ziekenhuizen, zoals ook zichtbaar is in onderstaande figuren. Voor Gynaecologie blijkt het 

verschil in de volgende modellen onder controle van regressie naar het gemiddelde 

weliswaar kleiner, maar het blijft statistisch significant met een afname van 0,3 week (diff-

in-diff) in model III. Voor Maag, darm en leverziekten is na correcties echter geen sprake 

meer van een significant verschil;  
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Figuur 16. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd Gynaecologie/Verloskunde” en “Wachttijd Maag, darm en 

leverziekten” gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 

- Voor andere disciplines neemt het verschil in wachttijd na fusie toe, terwijl aanvankelijk 

sprake was van een beperkt verschil (zie ook onderstaande figuren). Dit geldt voor 

Heelkunde (0,3 week), Kindergeneeskunde (0,6 week), KNO (0,4 week) en Reumatologie 

(1,7 week). Dit verschil blijft na controle in model III grotendeels overeind voor Heelkunde 
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(0,3 week), Kindergeneeskunde (0,6 week) en Reumatologie (1,2 week). Voor KNO 

verdwijnt het verschil na controle voor regressie naar het gemiddelde in model II. 
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Figuur 17. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd Heelkunde” en “Wachttijd Kindergeneeskunde” gefuseerde 

en niet-gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 

 

Figuur 18. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarden “Wachttijd KNO” en “Wachttijd Reumatologie” gefuseerde en niet-

gefuseerde ziekenhuizen over de tijd 

iii. Diagnostische onderzoeken: 

- Gastroscopie laat door de jaren heen wisselende verschillen in wachttijden zien (zie 

onderstaande figuur) De toename van het verschil in wachttijd na fusie is 0,8 week in 

model I. Dit verschil blijkt in de volgende modelvarianten nog sterker en significanter naar 

voren te komen met 1,1 week in model III. 
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Figuur 19. Vergelijking gemiddelde indicatorwaarde “Wachttijd Gastroscopie” gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen 

over de tijd 

5.4.3 Ontwikkeling in jaren na fusie 

89 In aanvulling op de algemene ontwikkeling voor en na fusie is een analyse uitgevoerd naar de termijn 

waarop na fusie verschillen in kwaliteit zichtbaar zijn (model IV, zie paragraaf 5.3 voor een technische 

beschrijving). De beschikbare gegevens over de fusies bieden slechts beperkte mogelijkheden om de 

ontwikkeling in kwaliteitsindicatoren voor een langere periode te kunnen volgen. Zowel het aantal fusies waar 

deze analyse voor gedaan kan worden (3 fusies) als het aantal indicatoren waarvoor over een langere periode 

gegevens zijn, is beperkt in vergelijking met het geheel aan onderzochte fusies en indicatoren in dit 

onderzoek. Daarmee heeft de analyse in model IV van ontwikkeling in kwaliteitsindicatoren in de verschillende 

jaren na fusie in sterke mate het karakter van een beschrijving van casuïstiek. De analyse is daarbij gericht op 

drie fusies, waarbij inmiddels tenminste 4 jaren verstreken zijn na toestemming voor fusie (te weten: 

Ommelander Ziekenhuis (2008), Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (2009), en Zorgpartners Friesland (2011)). 

De difference-in-difference per jaar na fusie (conform model IV) is weergegeven in bijlage F. Over het 

algemeen zijn in deze analyse beperkt statistisch significante ontwikkelingen naar voren gekomen. Daarbij 

dient echter opgemerkt te worden dat de statistische kans (power) om dergelijke verbanden te vinden gering 

is, gegeven het feit dat het in de analyse steeds om één fusie versus de referentiegroep gaat. In alle jaren na 

fusie zijn op basis van casuïstiek enkele verschillen gevonden. De resultaten laten zien dat het aantal 

gevonden verschillen de eerste jaren niet of nauwelijks groter is dan op basis van statistische fluctuatie 

verwacht mag worden. Op basis van beperkte informatie over langere periodes van drie jaar of meer lijken iets 

meer verschillen gevonden te worden dan op basis van statistische fluctuatie verwacht mag worden. Deze 

resultaten geven daarmee een eerste voorzichtige indicatie dat de hypothese dat kwaliteitseffecten na drie tot 

vijf jaar zichtbaar worden hout snijdt. Echter, verder onderzoek met een uitgebreidere set aan langdurig 

gevolgde fusies is nodig om het tijdsaspect nader te bestuderen voordat hierover conclusies getrokken 

kunnen worden.  

5.4.4 Samenvatting 

90 De hoofdlijn van de bevindingen uit de kwantitatieve analyse worden samengevat in tabel 1. Een 

overzicht van uitkomsten per indicator is weergegeven in bijlage D (model I, II, III en IIIs) en F (model IV). 
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Tabel 4. Samenvatting van de resultaten van de kwantitatieve analyses

Indicatoren Hoofdlijn bevindingen
Ziekenhuisbrede indicatoren
IGZ Onderzochte IGZ indicatoren vertonen een wisselend beeld:

- Ernstige ondervoeding bij volwassenen neemt bij 1 gefuseerd ziekenhuis na fusie relatief af, terwijl echter ook 
de screening op ondervoeding bij volwassenen afneemt. 
- Screening en ondervoeding bij kinderen laat geen significante verschillen in ontwikkeling zien. 
- Pijnmeting op de verpleegafdeling lijkt toe te nemen na fusie, maar deze verbetering blijkt in de gefuseerde 
ziekenhuizen minder sterk dan bij andere ziekenhuizen met een vergelijkbare uitgangspositie. Voor pijnmeting op 
de verkoever zijn geen verschillen gevonden, evenmis als voor het percentage patienten met hoge pijn.
- Risico op delirium laat geen significante verschillen zien.

Wachttijden Voor wachttijden is onderscheid tussen behandeling, polikliniek en diagnostiek van belang. 
- Hoge wachttijden voor behandeling lijken korter te worden na fusie, deze ontwikkeling is echter niet sterker dan 
bij andere ziekenhuizen met een vergelijkbare uitgangspositie.
- Verschillen in wachttijden voor de polikliniek en diagnostiek zijn na fusie enigszins toegenomen (langere 
wachttijden), wat nog sterker blijkt wanneer voor de uitgangspositie wordt gecontroleerd.

Sterftecijfers Sterftecijfers laten een diffuus beeld zien op basis van beperkte informatie waar geen eenduidige conclusie uit 
volgt. De ruwe sterftecijfers lijken in gefuseerde ziekenhuizen iets te zijn toegenomen. In de voor 
populatiekenmerken gecorrigeerde HSMR komt dit beeld echter niet terug. Daarnaast bleek het moeilijk voor deze 
indicator een goed vergelijkbare referentiegroep samen te stellen.

Specifieke indicatoren
Zorginhoudelijk Geen significante verschillen in ontwikkeling gevonden voor de ziekten van Adenoid en Tonsillen, Cataract, 

Liesbreuk, Mammacarcinoom en Varices.
CQI Cataract, HeupKnie en 
Mammacare

Geen significante verschillen in ontwikkelingen gevonden.

Wachttijden Voor de meeste wachttijden zijn geen significante ontwikkelingen zichtbaar na fusie. Wel zijn op onderdelen 
patronen zichtbaar.
- Een deel van de wachttijden voor behandeling blijken voor fusie relatief hoog en nemen na fusie af, maar niet 
sterker dan op basis van regressie naar het gemiddelde verwacht (dit geldt voor CTS Heelkunde, 
Galblaasverwijdering, Heupprothese, Kijkoperatie knie, Knieprothese, LIesbreuk, Spataderen Heelkunde en 
Sterilisatie van de vrouw).
- Wachttijden voor polikliniek Gynaecologie zijn na fusie sterker afgenomen dan bij andere ziekenhuizen. 
Wachtijden voor polikliniek Heelkunde, Kindergeneeskunde en Reumatologie evenals diagnostiek Gastroscopie 
zijn juist sterker toegenomen dan bij andere ziekenhuizen. 



 

Pagina 48 van 83 6. Conclusies en aanbevelingen

6. Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Uit het onderzoek komt geen eenduidig beeld naa r voren over het effect van 

ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg 

91 Op basis van dit onderzoek, waarin een kwalitatieve studie van ziekenhuisfusies is gecombineerd met 

een kwantitatieve analyse van kwaliteitsindicatoren bij gefuseerde en niet-gefuseerde ziekenhuizen, kunnen 

geen definitieve conclusies worden getrokken over het effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg. 

Het onderzoek kent namelijk enkele belangrijke beperkingen.  

92 Zoals in de inleiding van deze rapportage staat aangegeven, is tot nog toe in beperkte mate onderzoek 

gedaan naar dit effect, zeker in de Nederlandse context. In die zin kan dit onderzoek, ondanks het feit dat er 

geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden, worden gezien als een belangrijke stap om het inzicht 

in de complexe relatie tussen ziekenhuisfusies en kwaliteit van zorg te vergroten. Hieronder worden de 

belangrijkste conclusies uit dit onderzoek ten aanzien van het effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van 

zorg samengevat. Daarbij wordt ook ingegaan op de beperkingen van het onderzoek. 

6.1.1 De ziekenhuisfusies in de casestudies hebben vooral effect op proces- en structuurkenmerken in de 

vorm van schaal- en schokeffecten 

93 Uit de drie casestudies komt naar voren dat ziekenhuisfusies vooral ingrijpen op proces- en 

structuurkenmerken. Hieraan ten grondslag liggen vooral schaal- en schokeffecten als gevolg van de fusie. De 

belangrijkste schaaleffecten zijn een betere mogelijkheid tot gedifferentieerd werken, het kunnen voldoen aan 

volumenormen en het versterken van de opleidingsstatus. De belangrijkste schokeffecten gaan over het 

momentum dat met de fusie ontstaat, waarbij processen en systemen worden gestandaardiseerd en 

geoptimaliseerd op basis van de uitwisseling van best practices. Deze effecten worden in de onderzochte 

casestudies weliswaar in verband gebracht met kwaliteit van zorg, onduidelijk blijft of deze effecten op het 

niveau van proces- en structuurkenmerken uiteindelijk zich door vertalen naar betere uitkomsten van zorg. 

6.1.2 Kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies zijn nauwelijks aanwezig in de onderzochte dataset 

94 De kwantitatieve analyse laat zien dat de onderzochte fusies op veel van de onderzochte 

kwaliteitsindicatoren geen significant effect hebben. Op basis van beschikbare informatie is een reeks aan 

indicatoren aan de hand van verschillende modellen geanalyseerd. In beperkte mate zijn verschillen 

gevonden in kwaliteitsontwikkeling tussen gefuseerde ziekenhuizen en de referentiegroep. Na correctie voor 

kanskapitalisatie30 resteert een klein aantal indicatoren waarvoor sterke verschillen zijn gevonden. De 

resultaten zijn qua kwaliteitsontwikkeling gemengd en laten zowel verbeteringen zien (zoals: vaker pijnmeting 

op de verpleegafdeling, kortere wachttijden op onderdelen) als verslechteringen (zoals: langere wachttijden 

voor specifieke specialismen, behandelingen) zien. Voor een belangrijk deel van de gevonden verschillen 

geldt dat de gefuseerde ziekenhuizen voorafgaand aan de fusie het relatief slecht deden. Ziekenhuizen met 

 
30 Dit is een correctie voor de toevalskans op het vinden van een statistisch significant resultaat gegeven het aantal 

statistische tests. Zie paragraaf 5.3 voor een uitgebreidere toelichting.  
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matige kwaliteitsscores hebben in het algemeen een prikkel tot verbetering, terwijl ziekenhuizen met zeer 

goede scores moeilijk verder kunnen verbeteren. Correctie voor dit fenomeen verklaart een substantieel deel 

van de gevonden verschillen (zie ook hoofdstuk 5).  

6.1.3 De gevonden effecten zijn niet met zekerheid toe te schrijven aan de fusies 

95 Het is op basis van dit onderzoek niet mogelijk om met voldoende zekerheid vast te stellen dat de 

gevonden resultaten van de kwantitatieve analyses (zowel positieve, negatieve als neutrale effecten) volledig 

zijn toe te schrijven aan de fusies. De belangrijkste reden is dat de onderzochte kwaliteitsindicatoren namelijk 

ook door andere factoren worden beïnvloed. Voor een deel is hiervoor in de analyses gecontroleerd, zoals 

voor de autonome kwaliteitsontwikkelingen, en een slechte kwaliteitspositie voorafgaand aan de fusie. Voor 

andere factoren die mogelijk van invloed zijn, is niet (volledig) gecontroleerd.  

a. Langetermijneffecten van fusies zijn onvoldoende bekend. Mede vanwege de periode waarover 

kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn, kan in dit onderzoek maar in beperkte mate onderzocht worden 

wat de effecten van fusies zijn op de langere termijn (2 tot 5 jaar). Voor het beperkte aantal fusies 

waarvoor dit wel mogelijk was, zien we een voorzichtige indicatie dat het aantal gevonden verschillen in 

kwaliteitsontwikkeling na 3 tot 5 jaar wat hoger is dan op basis van statistische fluctuatie verwacht mag 

worden. De betreffende analyses hebben echter als beperking, dat het om een laag aantal 

ziekenhuisfusies gaat. Het volgen van meer fusies over een langere periode is nodig om beter zicht te 

krijgen op de langetermijneffecten van fusies; 

b. In de kwantitatieve analyses wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen fusies (wat 

betreft doelstelling/motieven en mate van integratie). Uit de casestudies blijkt bijvoorbeeld dat vooral de 

mate van integratie van belang is als randvoorwaarde voor het realiseren van kwaliteitseffecten (in dit 

geval op het niveau van proces- en structuurkenmerken). Doordat de mate van integratie niet is mee 

gemodelleerd in de kwantitatieve analyses, kunnen verschillen in de mate van integratie de uitkomsten 

van de analyses nader verklaren. In toekomstig onderzoek kan de mate van integratie nader 

geoperationaliseerd worden, zodat dit aspect ook in de kwantitatieve analyse kan worden betrokken; 

c. Ten slotte spelen andere factoren mogelijk een rol, zoals of er net een nieuw kwaliteitssysteem is 

geïmplementeerd en of er net een nieuwe NIAZ accreditatieprocedure is geweest.  

6.1.4 Samenvattend over het effect van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van zorg 

96 Samenvattend kunnen we concluderen dat voor de casestudies geldt dat de fusie effect heeft gehad op 

proces- en structuurkenmerken die relevant zijn voor de kwaliteit van zorg.31 Er zijn in dit onderzoek echter 

nauwelijks significante effecten gevonden tussen ziekenhuisfusies en kwaliteitsindicatoren voor de 14 fusies32 

die in de kwantitatieve analyse zijn meegenomen. Hoewel er duidelijke beperkingen zijn aan deze 

kwantitatieve analyses, kunnen we voorzichtig concluderen dat er in ieder geval geen indicatie is van een 

 
31 De gesprekspartners van de casestudies brachten dit naar voren. Bovendien mag worden verondersteld dat daar waar 

wetenschappelijke verenigingen of verzekeraars volumenormen opwerpen, deze zijn onderbouwd met wetenschappelijk 

onderzoek, of dat er op z’n minst enige mate van consensus in het veld bestaat over de relatie met kwaliteit. 
32 Het aantal ziekenhuisfusies in de analyses verschilt overigens per geanalyseerde indicator. 
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sterk effect van ziekenhuisfusies is op de kwaliteit van zorg. Voor bepaalde indicatoren zijn wel significante 

verbanden gevonden: hiervoor geldt dat er een sterke indicatie is dat de fusie hieraan heeft bijgedragen). 

6.2 Samenwerking als alternatief voor een ziekenhui sfusie 

97 Een vaak genoemd alternatief voor een fusie voor het realiseren van kwaliteitsverbetering is om op 

bepaalde onderdelen samen te werken, waarbij de betreffende ziekenhuizen zelfstandig blijven. Hierbij 

merken we op, dat al veel wordt samengewerkt tussen ziekenhuizen. In paragraaf 3.5 worden voorbeelden 

gegeven van hoe samenwerking mogelijk kan bijdragen aan het realiseren van wat in deze rapportage schaal- 

en schokeffecten worden genoemd. 

98 De belangrijkste bezwaren bij samenwerking met andere ziekenhuizen zonder volledige fusie die in het 

kwalitatieve onderzoek (onder fuserende ziekenhuizen) zijn genoemd, zijn dat samenwerking soms te 

vrijblijvend is, te afhankelijk van de voorkeuren van de huidige medische staf, en om onderhoud vraagt.  

99 Samenwerking is in tegenstelling tot een fusie echter niet definitief. Wanneer blijkt dat de voordelen niet 

(meer) opwegen tegen de nadelen, kan een samenwerking relatief eenvoudig worden beëindigd. Bovendien 

kan met samenwerking ervoor worden gekozen om alleen op die onderdelen samen te werken waar 

voordelen verwacht kunnen worden. Onderdelen van de ziekenhuizen die buiten de betreffende 

samenwerking vallen, worden daarmee niet geconfronteerd met eventueel (tijdelijke) negatieve gevolgen van 

de fusie. 

6.3 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek naar ef fecten van fusies op de kwaliteit 

van zorg 

6.3.1 Kwantitatieve analyses met kwaliteitsindicatoren wel goed uitvoerbaar 

100 Alhoewel er in beperkte mate kwaliteitseffecten zijn gesignaleerd die samenhangen met ziekenhuisfusies, 

bleek de analyse wel goed uitvoerbaar. De kwantitatieve analyses bleken in de basis goed uitvoerbaar, 

alhoewel de beschikbare informatie in termen van: aantal fusies, aantal meetjaren en voor analyse geschikte 

indicatoren, onvermijdelijke beperkingen met zich meebrengt. De difference-in-difference techniek biedt een 

goede methode om de ontwikkelingen in de gefuseerde ziekenhuizen af te zetten tegen een referentiegroep 

van niet-gefuseerde ziekenhuizen, zodat gecorrigeerd wordt voor algemene ontwikkelingen.  

101 Een belangrijke aanname in de aanpak in het kwantitatieve deel van dit onderzoek is, dat niet-

waargenomen factoren die van invloed zijn op de betreffende kwaliteitsindicator, constant worden 

veronderstelt door de tijd. Als dit niet het geval is, dan kan de difference-in-difference methode tot een over- of 

onderschatting leiden van het effect van de fusie. De methode veronderstelt daarbij, dat de ziekenhuizen qua 

samenstelling van de zorgzwaarte (casemix) van de patiëntenstroom stabiel zijn. Het onderzoek bood ook de 

mogelijkheid deze assumptie zijdelings te toetsen. Stabiliteit in de samenstelling van de patiëntenstroom blijkt 

niet altijd het geval, zoals geïllustreerd is in de verandering van de mate van ondervoeding bij binnenkomst 

van de patiëntenpopulatie in een van de gefuseerde ziekenhuizen. Ook op basis van de casestudies is 

aanleiding de juistheid van deze assumptie niet altijd aan te nemen. In één van de casestudies werd namelijk 
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gewezen op een mogelijk niet waargenomen (of niet volledig waargenomen) effect van de fusie, dat van 

invloed kan zijn op de gemeten kwaliteit, terwijl de werkelijke kwaliteit niet verandert (of op een andere manier 

verandert). Na de fusie zou het ziekenhuis zich namelijk meer gaan richten op de complexe zorgvraag en de 

minder complexe zorgvraag overlaten aan de eerstelijn. Als dit inderdaad gebeurt, dan dient de 

kwaliteitsscore goed gecorrigeerd te worden voor de verandering in casemix. Binnen de scope van het huidige 

onderzoek en de beschikbare (geaggregeerde) gegevens was deze correctie niet mogelijk. Het verdient 

aanbeveling in vervolgonderzoek de veronderstelling van stabiliteit in de samenstelling van de 

patiëntenpopulatie uitgebreider te betrekken en zo mogelijk voor veranderingen in bijvoorbeeld zorgzwaarte te 

corrigeren. Een analyse op casusniveau waarin individuele kenmerken van zorgzwaarte worden betrokken lijkt 

daarvoor het meest geschikt.  

6.3.2 Borg bij toekomstig onderzoek dat er kwaliteitsgegevens beschikbaar zijn over een voldoende lange 

periode nadat de fusie gestalte heeft gekregen 

102 In een ideale situatie zou voor dit onderzoek een grote groep gefuseerde ziekenhuizen over een lange 

periode voor en na fusie worden gevolgd. De huidige analyse betreft een beperkt aantal gefuseerde 

ziekenhuizen en eveneens een beperkte periode waarvoor gegevens beschikbaar waren. De resultaten 

bieden daarmee geen definitieve conclusies. De gesignaleerde verschillen kunnen de komende jaren worden 

gevolgd. Zodoende kan worden vastgesteld of de verschillen stand houden, na verloop van tijd sterker 

zichtbaar worden of juist afnemen. Ook kan in de toekomst, door het betrekken van recente en nieuwe fusies, 

inzicht worden verkregen of de gevonden ontwikkelingen uniek zijn voor de hier onderzochte fusies, of dat 

deze opnieuw naar voren komen bij andere fusies. 

103 Waarschijnlijk is de meest optimale periode waarin kwaliteitseffecten waarneembaar zijn twee tot vijf jaar 

nadat begonnen is met de fysieke integratie van beide ziekenhuizen. Tot twee jaar na fysieke integratie 

kunnen hooguit (positieve) effecten als gevolg van quick wins worden verwacht. Na vijf jaar wordt de kans 

steeds groter dat andere effecten dan de fusie van invloed zijn op de kwaliteitsontwikkeling, waardoor 

kwaliteitsontwikkeling (indien gevonden) moeilijker toe te schrijven is aan de fusie.  

6.3.3 Houd rekening met de mate waarin ziekenhuizen naar aanleiding van de fusie integreren 

104 Zoals in het hoofdstuk over de casestudies is besproken, is de verwachting dat kwaliteitseffecten 

voornamelijk worden gerealiseerd nadat er sprake is van een succesvolle fysieke integratie tot op het niveau 

van maatschappen. Niet alle fuserende ziekenhuizen kiezen ervoor fysiek te integreren en beperken de fusie 

tot een bestuurlijke fusie. Bij toekomstig onderzoek is het van belang de mate van integratie als een van de 

voorspellers (of als mediator) mee te nemen in de statistische modellen. 

6.3.4 Maak gebruik van zowel uitkomstindicatoren als proces- en structuurindicatoren 

105 Uit de casestudies blijkt dat kwaliteitsdoelstellingen, die bij aanvang van een fusie worden genoemd, 

veelal betrekking hebben op proces en structuurkenmerken. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten 

op indicatoren waarmee kan worden vastgesteld of kwaliteitsdoelstellingen op dat niveau zijn behaald.  
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106 Hiertoe zou voorafgaand aan en na de fusie moeten worden gemeten in hoeverre sprake is van: 

gedifferentieerd werken, het behalen van volumenormen, het aantal dreigende complicaties en het hebben 

van een opleidingsstatus33. Op dit moment zijn dit soort indicatoren niet beschikbaar in bestaande datasets. 

Enkele suggesties voor dergelijke indicatoren zijn: 

i. Geldt na de fusie dat voor alle patiënten met een groot trauma dat ze op de SEH worden 

opgevangen door een traumachirurg, of ze nu overdag of 's nachts worden opgenomen? 

ii. Geldt na de fusie dat een IC-patiënt na de fusie 24 uur per dag wordt behandeld onder directe 

supervisie van een intensivist? 

iii. Geldt na de fusie dat 7 x 24 een verloskundig gynaecoloog beschikbaar is (hetzij als 

dienstdoende, hetzij als achterwacht)? 

iv. Geldt na de fusie dat 7 x 24 uur een geriater beschikbaar is voor patiënten met een delier? 

v. Geldt na de fusie dat altijd een klinisch fysicus beschikbaar is voor het inschatten van risico's bij 

het in gebruik nemen/het gebruik van of problemen met geavanceerde apparatuur? 

107 Uiteindelijk gaat het bij kwaliteit om de patiënt en wat hij van een fusie merkt. Hiertoe zijn proces en 

structuurindicatoren, ondanks dat het mogelijk gaat om voortekens van kwaliteitsontwikkeling minder 

interessant en gaat het vooral om uitkomstindicatoren. In het kwantitatieve deel van het onderzoek lag de 

nadruk vanaf het begin op uitkomstindicatoren, maar waren de mogelijkheden om dergelijke indicatoren in het 

onderzoek mee te nemen soms beperkt. In toekomstig onderzoek kan meer worden gedaan met 

uitkomstindicatoren, door indicatoren uit de DICA-registraties, indicatoren van de IGZ, zoals: ongeplande 

heropnames, verlengde ligduur op te nemen (daarvoor was de periode voor de meeste indicatoren nog te 

kort), en indicatoren die gaan over de IC (die worden beheerd door NICE). 

6.3.5 Onderzoek naar optimale schaal voor een ziekenhuis 

108 Uit dit onderzoek komt naar voren, dat fusies tussen ziekenhuizen vooral gevolgen hebben voor de 

schaal. Zo zijn in dit onderzoek verschillende schaaleffecten geïdentificeerd, zowel positieve als negatieve. 

Gedurende het onderzoek, met name tijdens de casestudies, ging de discussie geregeld over deze 

schaaleffecten en over het feit dat er een grens zit aan de mate waarin extra schaalgrote nog bijdraagt aan 

extra kwaliteitsontwikkeling. Op een zeker moment wegen eventuele schaalvoordelen niet meer op tegen de 

schaalnadelen. Waar die grens precies ligt hangt waarschijnlijk af van meerdere factoren, zoals hoe het 

ziekenhuis georganiseerd is. Waar de grens ligt en welke factoren daarop van invloed zijn zou een 

interessante lijn voor empirisch vervolgonderzoek kunnen zijn, in het licht van de maatschappelijke discussie 

over het ziekenhuislandschap. 

6.3.6 Toegankelijkheid van kwaliteitsinformatie in Nederland kan nog beter 

109 In het onderzoek hebben we niet alle kwaliteitsgegevens kunnen gebruiken die we voor ogen hadden. 

Hoewel de nodige kwaliteitsgegevens openbaar beschikbaar zijn, zoals de IGZ-indicatoren en de indicatoren 

van het Zorginstituut, worden ook veel kwaliteitsgegevens afgeschermd. Zo blijken er verschillende drempels 

 
33 Voor een kwantitatieve analyse zouden dezelfde metingen ook moeten worden uitgevoerd bij een geschikte 

controlegroep van ziekenhuizen die niet zijn gefuseerd. 



 

Pagina 53 van 83 6. Conclusies en aanbevelingen

te zijn voor het gebruik van kwaliteitsgegevens. In de eerste plaats worden soms hoge kosten gerekend voor 

kwaliteitsgegevens die in het zorgdomein en daarmee indirect met publiek geld zijn verzameld. Ook zijn 

sommige data eigendom van de ziekenhuizen. In de praktijk blijkt, dat sommige ziekenhuizen standaard 

toestemming geven voor dergelijk onderzoek, maar andere niet. Bovendien is bij dergelijke data een 

omvangrijk en tijdrovend toestemmingsproces nodig, waarin aan alle ziekenhuizen individueel toestemming 

voor gebruik van de data moet worden gevraagd. Op het moment dat enkele ziekenhuizen geen toestemming 

geven, gaat dat ten koste van de volledigheid van de data en daarmee van de kwaliteit van het onderzoek. 

Ook zorgt een dergelijke toestemmingsproces voor een lange doorlooptijd voor dergelijk onderzoek. Partijen 

als de ACM kunnen bij toekomstig onderzoek overwegen hun doorzettingsmacht in te zetten om 

kwaliteitsgegevens te verkrijgen, zodat dergelijk onderzoek in de volle potentie kan worden uitgevoerd. 

6.4 Suggesties voor toekomstige fusiebeoordelingen 

110 Gegeven de beperkingen van het onderzoek kunnen de uitkomsten niet worden gezien als een algemene 

maatstaf bij de beoordeling van de ziekenhuizen. Wel zijn inzichten gegenereerd in hoe fusies kunnen leiden 

tot kwaliteitsontwikkeling. Daarmee heeft de ACM enkele aanknopingspunten in handen gekregen voor de 

beoordeling van ziekenhuisfusies waar kwaliteit als belangrijk argument naar voren wordt gebracht door de 

ziekenhuizen die willen fuseren. Zo kan de ACM de betreffende ziekenhuizen dwingen vooraf (in de melding 

van de fusie) hun kwaliteitsdoelen expliciet en SMART te maken, waarbij ze aangeven via welke 

mechanismen en op welke termijn kwaliteitsvoordelen worden gerealiseerd en wie daar wat van zullen 

merken. Ook kunnen fuserende partijen aangeven, wat ze zullen doen tegen potentiele risico’s van de fusie 

(vooral gedurende het postfusie integratieproces) en hoe zij omgaan met schaalnadelen. 

111 De ACM moet fusies echter ex ante beoordelen en heeft geen mogelijkheden een fusie terug te draaien 

indien kwaliteitsdoelstellingen niet worden gehaald. Wel mag de ACM toestemming geven met daarbij 

bijvoorbeeld een prijsplafond. In lijn daarmee zou de ACM kunnen afdwingen, dat bepaalde verbeteringen in 

proces- en structuurkenmerken worden gerealiseerd. Ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, die al 

goed worden betrokken in het fusieproces, kunnen een rol spelen in het maken van dergelijke afspraken en in 

het toezien op naleving van kwaliteitsdoelen. Zij kunnen eventueel sancties opleggen bij het niet nakomen van 

de afspraken, bijvoorbeeld door het verbinden van bekostiging aan het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen. 

Overigens vraagt dit om een gedegen opzet, omdat er ook andere (onvoorziene) factoren zijn die van invloed 

zijn op de kwaliteitsontwikkeling. 

112 De vraag is echter of een dergelijke aanpak mag binnen de huidige mededingingswet. Het vraagt in ieder 

geval om innovatief fusietoezicht.
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A. Samenstelling klankbordgroep 

De klankbordgroep (KBG) bestaat uit de volgende organisaties en afgevaardigden: 

 
Organisatie Afgevaardigde 

Nederlandse zorgautoriteit Dhr. R. Croes 

Nederlandse vereniging van ziekenhuizen Mevr. M. Terlingen 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Dhr. Kievit 

Zorgverzekeraars Nederland Dhr. M. Romme 

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Dhr. B. Bemelmans 

Onafhankelijk strategisch adviseur en oud ziekenhuisbestuurder Dhr. W. Schellekens 

Oud-bestuurder/toezichthouder  Dhr. G.A.. Kool 

Medisch Centrum Haaglanden-Bronovo Mevr. T. Faas 

Tabel 5. Leden klankbordgroep 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste opmerkingen en suggesties van (leden van) de klankbordgroep 

genoemd. Tevens staat een reactie van de onderzoekers vermeld. Wat in deze tabel staat, geeft daarmee op 

hoofdlijnen weer waarover tijdens de bijeenkomsten is gediscussieerd. De onderzoekers en de opdrachtgever 

hechten veel waarde aan de opmerkingen en suggesties van de klankbordgroep en willen de leden dan ook 

van harte bedanken voor hun inbreng. Het zijn uiteindelijk de onderzoekers geweest die hebben bepaald wat 

met deze opmerkingen en suggesties is gedaan. 

 

Onderdeel 
onderzoek Opmerking of suggestie KBG Reactie onderzoekers 
Algemeen Van belang om kwaliteitseffecten te relateren aan 

doelstellingen m.b.t. kwaliteit (c.q. genoemd als 
motief voor fusie). 

In het kwalitatieve onderzoek is ingegaan op 
oorspronkelijke doelstellingen van de fusie, ook met 
betrekking tot de kwaliteit. Bij de drie cases was (het 
verbeteren van de) kwaliteit van zorg geen 
hoofdmotief. Wel beoogden de drie cases het 
behalen van een grotere schaal, waarvan 
kwaliteitseffecten werden verwacht. Daar wordt in 
het casestudieonderzoek (hoofdstuk 3) verder op in 
gegaan. In de kwantitatieve analyses is dit aspect, 
vanwege gebrek aan beschikbare gegevens over de 
doelstellingen van de fusies, niet meegenomen. 

  Suggestie om meer aandacht te besteden aan 
kwalitatief onderzoek in plaats van de nadruk op 
kwantitatieve analyses. 

In het onderzoek heeft het kwalitatieve onderzoek (in 
de vorm van drie casestudies) een veel prominentere 
rol gekregen dan vooraf beoogd. Ook bij het komen 
tot eindconclusies spelen de inzichten uit het 
kwalitatieve onderzoek een grote rol. 
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Onderdeel 
onderzoek Opmerking of suggestie KBG Reactie onderzoekers 
Kwantitatief 
onderzoek 

Gebruik van indicatoren: advies om IC-indicatoren en 
uitkomstindicatoren te gebruiken, zoals DICA, 
alsmede ziekenhuisbrede indicatoren van de IGZ. 
Gebruik HSMR werd door KBG afgeraden. 

Naar aanleiding van deze suggesties hebben de 
onderzoekers geïnventariseerd wat de 
mogelijkheden zijn van gebruik van gegevens van 
NICE (indicatoren IC), DICA en de IGZ (zie ook 
hoofdstuk 4): 
-De indicatoren van NICE bleken binnen de scope 
van dit onderzoek niet gebruikt te kunnen worden.  
-De meeste DICA-indicatoren bleken beschikbaar 
voor een voor dit onderzoek te korte periode.  
-Uit de IGZ-dataset zijn de indicatoren voor delier, 
pijnmeting en ondervoeding toegevoegd. Indicatoren 
als ‘ongeplande heropnames’ en ‘verlengde ligduur’ 
zijn respectievelijk alleen vanaf 2015 of 2013 
beschikbaar. Deze periode is te kort voor dit 
onderzoek. 
-HSMR en ruwe sterftecijfers zijn in dit onderzoek, 
ondanks het advies van de KBG, toch gebruikt. Dit, 
omdat eerdere (internationale) studies deze 
indicatoren ook hebben gebruikt en we bij dit 
onderzoek een voldoende brede scope wilden 
hanteren. Vervolgens zijn de resultaten van de 
betreffende analyses met de nodige voorzichtigheid 
geduid.  

  Belangrijk in de kwantitatieve analyses is de 
vergelijkbaarheid van groep fusieziekenhuizen en 
controlegroep. 

De onderzoekers hebben in de eerste plaats enkele 
"bijzondere" ziekenhuizen/klinieken buiten de 
analyses gehouden, zoals de universitair medische 
centra, monodisciplinaire ziekenhuizen en ZBC's. 
Daarnaast is in de kwantitatieve analyses een model 
toegevoegd met daarin een kleinere controlegroep, 
die is samengesteld op basis van in omvang 
vergelijkbare ziekenhuizen. 

  Kijk goed naar het moment van de fusie. Hoe bepaal 
je dat op een eenduidige manier voor een grote 
groep ziekenhuisfusies? 

Uit het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat het 
moeilijk is om een eenduidig moment van de fusie 
aan te wijzen. In dit onderzoek is ervoor gekozen om 
te gaan voor een zo eenduidig mogelijk vertrekpunt 
en dat is het moment dat de ACM toestemming heeft 
gegeven voor de fusie. Dit is namelijk het moment 
dat de ziekenhuizen mogen beginnen met 
samenwerken, afstemmen en afspraken maken over 
zorg, etc. Een alternatief was het moment van de 
juridische fusie geweest. Uit het kwalitatief 
onderzoek komt verder naar voren dat het vooral 
belangrijk is te kijken naar het moment waarop wordt 
begonnen met de fysieke integratie (indien aan de 
orde). Dit moment was binnen de scope van dit 
onderzoek niet voor alle ziekenhuisfusies te bepalen 
en wordt daarom als aanbeveling voor toekomstig 
onderzoek gegeven. 

Kwalitatief 
onderzoek 

Kijk goed naar de schaaleffecten. Uit de casestudies kwam duidelijk naar voren, dat 
ziekenhuisfusies vooral ingrijpen op proces en 
structuurkenmerken, die het resultaat zijn van 
schaaleffecten. Aan deze effecten en de 
onderliggende mechanismen wordt in zowel 
hoofdstuk 3 (over het kwalitatief onderzoek) als in 
hoofdstuk 6 (met de conclusies) veel aandacht 
besteed. 
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Onderdeel 
onderzoek Opmerking of suggestie KBG Reactie onderzoekers 
Conclusies Niet iedereen in de KBG is ervan overtuigd dat op 

basis van de uitkomsten van de kwantitatieve 
analyses uitspraken kunnen worden gedaan over 
effecten van ziekenhuisfusies op de kwaliteit van 
zorg. Er is volgens hen op z’n minst een relativering 
nodig bij de gevonden effecten. Belangrijkste 
redenen die hiervoor worden aangedragen zijn: 
- Veel andere effecten zijn van invloed op 
kwaliteitsontwikkeling (en die kun je niet allemaal 
meenemen); 
- Fusies kunnen sterk verschillend zijn. 

De onderzoekers zich zijn hiervan bewust en hebben 
getracht de gevonden effecten met de nodige 
voorzichtigheid te interpreteren. Ook in de conclusies 
worden de nodige beperkingen van het onderzoek 
genoemd en worden resultaten genuanceerd. 

  Effecten zijn vooral te verwachten in de vorm van 
schaaleffecten. Effecten op de ‘basiszorg’ blijken niet 
aanwezig, dat blijkt ook uit kwantitatieve analyses. 
Voor (het meten van) schaaleffecten zijn andere 
indicatoren nodig. 

Een aantal van deze indicatoren zijn als vraag 
voorgelegd aan de ziekenhuisfusies waarnaar 
casestudieonderzoek is gedaan. Tevens worden in 
het rapport enkele voorbeelden van dergelijke 
indicatoren genoemd om te gebruiken bij toekomstig 
onderzoek. Daarbij merken de onderzoekers op, dat 
dergelijke indicatoren het inzicht in onderliggende 
mechanismen kan versterken, maar dat het 
uiteindelijk van belang is te weten wat de effecten 
zijn in termen van (zorg-) uitkomsten, in plaats van 
meer intermediaire effecten zoals veranderingen in 
processen en structuur. Daarvoor zijn 
uitkomstindicatoren het meest geschikt. 

Tabel 6. Opmerkingen en suggesties op hoofdlijnen van de klankbordgroep en de reactie van de onderzoekers hierop
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B. Overzicht kwaliteitsindicatoren 

B.1 Overzicht van indicatoren en bronnen die zijn o verwogen binnen dit onderzoek 

 

Type indicatoren Indicatoren Type Bron Welke jaren beschikbaar? 
Gebruikt voor dit 
onderzoek? Waarom niet?  

Zorginhoudelijk aandoening-
specifiek Verschillende indicatoren 

uitkomst, 
structuur en 
proces ZIN 2008 - 2013/2014 Ja   

  Verschillende indicatoren 

uitkomst, 
structuur en 
proces DICA 

Darmkanker vanaf 2009, 
Borstkanker - maag- en 
slokdarmkanker vanaf 2011. 
Meeste andere 
indicatorensets vanaf 2012 - 
2014. Nee 

Voor de meeste 
indicatoren geldt dat 
er over te korte 
periode is 
geregistreerd. In het 
eerste stadium van 
het onderzoek zijn 
deze afgevallen. 

Zorginhoudelijk ziekenhuisbreed 
Verlengde ligdagen, 
ongeplande heropnames uitkomst Basisset IGZ 

Heropname alleen 2015, 
ligduur vanaf 2013 Nee 

Te kort geregistreerd 
om te kunnen 
gebruiken in het 
onderzoek 

  
delier, ondervoeding, pijn 
(meting) na operatie 

uitkomst en 
proces Basisset IGZ 

vanaf 2008, delier vanaf 
2010 Ja   

Sterftecijfers HSMR uitkomst NZa 2011- 2013 Ja   

  Ruwe sterfte uitkomst Nza 2011 - 2013 Ja   

Wachttijden 
Wachttijden behandeling, 
polikliniek en diagnostiek proces Nza 2010 - januari 2016 Ja   

Patiëntervaringen 

CQI Ziekenhuisopname, 
Heupknie, Cataract en 
Mammacare proces 

Stichting Miletus 
en Borstkanker 
Vereniging 
Nederland (voor 
de CQI 
mammacare) 2007 - 2015 

Ja, met 
uitzondering van 
CQI 
Ziekenhuisopname 

Voor gebruik van CQI 
Ziekenhuisopname is 
niet tijdig 
toestemming van alle 
ziekenhuizen 
ontvangen 

Wondinfecties Wondinfecties uitkomst RIVM over langere periode Nee 

Toestemming van alle 
ziekenhuizen nodig, 
proces duurt te lang. 
In eerste stadium van 
het onderzoek zijn 
deze afgevallen. 
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Intensive care 

SMR, heropname, 
behandelduur, 
beademingsduur uitkomst NICE over langere periode Nee 

Geen toestemming 
gekregen voor 
gebruik voor dit 
onderzoek 

 

B.2 Definitieve selectie van indicatoren 

 
Bron  Label Indicator beschrijving Beschikbare jaren 

ZI A&T: postoperatieve pijnmeting 

Percentage (adeno) tonsillectomie patiënten met ernstige postoperatieve pijn 
VAS/NRS > 7 of gemeten met de VRS (*) op enig moment tijdens verblijf in het 
ziekenhuis postoperatief 2008 - 2013 

ZI Cataract: voorsegmentsvitrectomie 
Percentage cataractoperaties waarbij peroperatief een voorsegmentsvitrectomie is 
verricht 2008 - 2014 

ZI Mammacaricoom: irradicaliteit 
Percentage patiënten met irradicaliteit na eerste borstsparende excisie van een 
primair mammacarcinoom (invasief en ductaal carcinoma in situ) 2008 - 2010 

ZI 
Mammacaricoom: recidief borstbesparende 
operatie Percentage patiënten met lokaal recidief binnen 5 jaar na borstsparende chirurgie 2008 - 2013 

ZI Mammacaricoom: recidief ablatieve operatie Percentage patienten met lokaal recidief binnen 5 jaar na ablatieve chirurgie 2008 - 2013 

ZI Varices: duplexonderzoek Duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem 2010 - 2014 

ZI Liesbreuk: operatie in dagbehandeling Percentage liesbreukoperaties in dagbehandeling uitgevoerd 2008 - 2011 

ZI Liesbreuk: Lokale anesthesie  Percentage lokale anesthesie bij open liesbreukoperaties 2011 - 2014 

NZa Wachttijd behandeling Wachttijd behandeling (in weken, per aandoening) 2010 - jan 2016 

NZa Wachttijd diagnostiek Wachttijd diagnostiek (in weken, CT scan; MRI onderzoek; gastroscopie) 2010 - jan 2016 

NZa Wachttijd polikliniek Wachttijd polikliniek (in weken, per specialisme) 2010 - jan 2016 

NZa Ruwe sterfte sterftecijfer: ruw (totale sterfte/aantal opnamen) 2011 - 2013 

NZa HSMR HSMR 2011 - 2013 

IGZ IGZ risicoscore delirium vastgelegd 

IGZ: delirium: het % afdelingen of, in het geval van preoperatieve screening, 
poliklinieken, waar bij meer dan 80% van alle patiënten van 70 jaar en ouder bij 
opname een risicoscore is vastgelegd in het medisch dossier 2010 - 2013 

IGZ IGZ pijnmeting verkoever 
IGZ: pijnmeting: % klinische operatiepatiënten waarbij een gestandaardiseerde 
pijnmeting op de verkoever is uitgevoerd en geregistreerd 2007 - 2012 

IGZ IGZ pijnmeting verpleegafdeling 
IGZ: pijnmeting: % klinische operatiepatiënten waarbij een gestandaardiseerde 
pijnmeting op de verpleegafdeling is uitgevoerd en geregistreerd 2007 - 2013 

IGZ IGZ pijnscore >7 
IGZ: pijnmeting: % patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de 
eerste 72 uur na een operatie 2007 - 2013 
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Bron  Label Indicator beschrijving Beschikbare jaren 

IGZ IGZ ondervoeding volwassenen gescreend IGZ: ondervoeding: % volwassen patiënten dat gescreend is op ondervoeding 2007 - 2012 

IGZ IGZ ondervoeding volwassenen matig 
IGZ: ondervoeding % volwassen patiënten dat geclassificeerd is als matig 
ondervoed 2007 - 2012 

IGZ IGZ ondervoeding volwassenen ernstig 
IGZ: ondervoeding: % volwassen patiënten dat geclassificeerd is als ernstig 
ondervoed 2007 - 2012 

IGZ IGZ ondervoeding kinderen gescreend IGZ: ondervoeding: % kinderen dat gescreend is op ondervoeding 2008 - 2013 

IGZ IGZ ondervoeding kinderen  IGZ: ondervoeding: % kinderen dat geclassificeerd is als ondervoed 2008 - 2013 

CQI 
CQI Heupknie: Communicatie met 
verpleegkundigen CQI: Heupknie: Communicatie met de verpleegkundige 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 

CQI CQI Heupknie: Communicatie met de arts(en) CQI Heupknie: Communicatie met de arts 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 

CQI CQI Heupknie: Pijnbestrijding CQI Heupknie: Pijnbestrijding 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 

CQI CQI Cataract: Communciatie met de oogarts CQI: Cataract: Communicatie met de oogarts 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 

CQI 
CQI Cataract: Communicatie met de 
verpleegkundige CQI: Cataract: Communicatie met de verpleegkundige 2007, 2009, 2010, 2013, 2014 

CQI CQI Mammacare: Bejegening en informatie (deel I) CQI kwaadaardig: Mammacare: Bejegening en informatie (deel I)  2009, 2012 - 2015 
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C. Topiclijst interviews casestudies 

Fusie algemeen 

a. Doelen van en motieven voor fusie: 

i. Belang van kwaliteit 

b. Niveaus van samenwerking en/of integratie 

i. Voorafgaand aan de fusie; 

ii. Na de fusie: 

- Of locaties en/of specialismen zijn samengevoegd en zo ja, welke specialismen dit betreft 

en wanneer deze zijn samengevoegd;  

iii. Tijdspad van integratie; 

iv. Ervaren obstakels bij integratie/samenwerking. 

c. Zorgaanbod 

i. Of de fusie heeft geleid tot een wijziging van het zorgaanbod per locatie en zo ja, wat de grootste 

veranderingen zijn.  

Relatie met kwaliteit 

a. Algemene perceptie hierover: 

i. Heeft de fusie in de perceptie van betrokkenen geleid tot een kwaliteitsverbetering van zorg: op 

welke terreinen wel en op welke terreinen niet? 

ii. Welke effecten werden verwacht?  

b. Welke effecten zichtbaar? 

i. Welke voordelen en welke nadelen? 

- Voor wie of welke organisatieonderdelen/processen? 

ii. Hoe worden effecten gerealiseerd? 

iii. Wanneer en hoe zijn die zichtbaar? 

- Kortetermijneffecten (quick wins); 

- Langetermijneffecten. 

iv. Effect/impact van integratieproces 

c. Onderliggende mechanismen: Wat zijn volgens de ziekenhuizen de achterliggende mechanismen ten 

aanzien van kwaliteitsverbetering (hoe verklaren ze zelf de waargenomen kwaliteitsverbetering)? 

Bijvoorbeeld: 

i. Grotere volumes; 

ii. Verdere specialisatie; 

iii. Uitwisselen best practices; 

iv. Et cetera. 

d. Randvoorwaarden: 

i. Welke randvoorwaarden/factoren zijn van belang voor het realiseren van kwaliteitsvoordelen? 

ii. Welke factoren dragen negatief bij aan kwaliteit van zorg? 

e. Hebben de kenmerken en context van de fusie (zie eerste deel van vragen) volgens de betrokken 

ziekenhuizen effect gehad op de (indien opgetreden) kwaliteitsverbetering van zorg? Zo ja, op welke 

wijze?  
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f. Op welke manier zouden de fusievoordelen ook behaald kunnen worden? Had een andere 

samenwerkingsvorm ook gepast? 
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Ziekenhuisbrede indicatoren
IGZ - ondervoeding kinderen gescreend 310 61 7 0,729 0,103 -0,085 0,368 0,041 0,626 0,093 0,295 309         61 7 0,093 0,297
IGZ - ondervoeding volwassenen gescreend 314 56 1 0,440 -0,029 -0,075 0,036 * -0,212 0,000 *** *** -0,125 0,004 ** 307         56 1 -0,175 0,000 *** *** 2)
IGZ - pijnmeting verkoever 322 57 2 0,938 -0,015 -0,002 0,971 0,036 0,586 0,046 0,496 319         57 2 0,063 0,347 2)
IGZ - pijnmeting verpleegafdeling 403 63 8 0,580 -0,075 0,042 0,000 *** *** -0,090 0,000 *** *** -0,098 0,000 *** *** -          0 0 1) 3)
IGZ - pijnscore > 7 446 63 8 0,095 -0,004 0,018 0,415 0,012 0,567 -          0 0 1)
IGZ - risico delirium vastgelegd 224 59 6 0,868 -0,161 0,138 0,190 0,076 0,414 0,084 0,376 200         57 6 0,088 0,333
Wachttijd - Overall analyse 358.386 66 10 4,192 0,641 -0,083 0,180 0,115 0,064 † 0,121 0,052 † 337.970  62 10 0,199 0,048 *
Wachttijd - Behandeling 152.329 66 10 4,619 1,187 -0,334 0,001 *** * 0,085 0,385 0,069 0,482 143.316  62 10 -0,050 0,786
Wachttijd - Polikliniek 186.922 66 10 3,544 -0,003 0,148 0,086 † 0,224 0,009 ** 0,218 0,010 * 176.824  62 10 0,211 0,041 *
Wachttijd - Diagnostiek 19.135 66 10 2,543 0,098 0,329 0,026 * 0,437 0,002 ** 0,458 0,001 ** 17.830    62 10 0,400 0,009 **
Ruwe sterfte 139 51 5 0,018 0,001 0,001 0,094 † 0,001 0,005 ** 0,001 0,009 ** 15           11 5 2)
HSMR 139 51 5 99,629 -4,372 1,097 0,826 -1,401 0,765 -1,512 0,743 16           10 4 2)

Specifieke indicatoren
ZI - Ziekten van A&T - Ernstige postoperatieve pijn 305 63 8 0,120 0,038 -0,062 0,186 -0,037 0,289 0,002 0,979 299         63 8 -0,005 0,925
ZI - Cataract - voorsegmentsvitrectomie 475 65 12 0,004 0,000 0,000 0,878 0,000 0,498 -          0 0 1)
ZI - Liesbreuk - anesthesie 99 28 3 0,082 -0,056 0,085 0,322 0,051 0,486 0,140 0,331 93           27 3 0,141 0,317
ZI - Liesbreuk - dagbehandeling 212 56 1 0,689 0,088 -0,021 0,805 -0,100 0,252 -0,131 0,174 170         51 1 -0,184 0,055 †
ZI - Mammacarcinoom - recidief ablatieve operatie 359 63 8 0,032 -0,004 0,004 0,679 0,010 0,266 0,009 0,396 336         62 8 0,008 0,399
ZI - Mammacarcinoom - recidief borstbesparende operatie 358 63 8 0,021 0,004 0,005 0,380 0,003 0,568 0,005 0,455 353         63 8 0,005 0,435
ZI - Mammacarcinoom - Irradicaliteit 153 55 1 0,101 0,036 -0,040 0,467 0,013 0,772 -0,008 0,863 116         45 1 0,028 0,553
ZI - Varices - duplex 138 29 4 0,935 0,040 -0,057 0,119 -0,026 0,251 -0,008 0,756 121         28 4 -0,011 0,670
CQI Cataract - T2 Communicatie met de verpleegkundige 338 66 13 0,927 -0,001 0,002 0,589 0,001 0,672 0,000 0,904 329         64 13 -0,001 0,835
CQI Cataract - T1 Communicatie met de oogarts 338 66 13 0,906 0,002 -0,003 0,358 -0,003 0,310 -0,003 0,388 329         64 13 -0,003 0,377
CQI HeupKnie - T1 Communicatie met verpleegkundigen 284 65 11 0,845 -0,005 0,000 0,990 0,000 0,971 0,000 0,990 278         63 11 0,000 0,989
CQI HeupKnie - T2x Communicatie met artsen 169 60 8 0,888 0,000 -0,003 0,529 0,000 0,978 -0,001 0,837 127         42 8 0,000 0,957
CQI HeupKnie - T4 Pijnbestrijding 284 65 11 0,853 -0,008 0,005 0,474 0,000 0,925 -0,001 0,825 278         63 11 -0,001 0,879
CQI Mammacare - T1 Bejegening fase onderzoek 401 64 10 0,870 -0,008 0,003 0,621 -0,003 0,380 -0,003 0,343 380         60 10 -0,003 0,357
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Wachttijd behandeling
Wachttijd - Baarmoeder verwijderen 6.797 65 10 4,467 1,305 -0,521 0,134 0,239 0,472 0,255 0,443 6.377      61 10 0,253 0,444
Wachttijd - Blaasgezwel (blaastumor) 440 12 2 5,122 -0,630 -1,316 0,309 -1,421 0,225 -1,362 0,242 286         8 2
Wachttijd - Borstkanker 2.814 50 9 1,366 0,010 -0,297 0,506 -0,218 0,623 -0,241 0,583 2.463      46 9 -0,260 0,577
Wachttijd - Borstvergroting 4.211 51 10 7,288 1,747 -0,997 0,185 0,364 0,602 0,377 0,593 3.539      42 10 0,443 0,535
Wachttijd - Borstverkleining 5.668 56 10 8,062 1,716 1,228 0,192 1,815 0,029 * 1,796 0,032 * 5.388      55 10 1,982 0,018 *
Wachttijd - Buikwandcorrectie 4.809 53 10 7,456 2,843 -0,359 0,620 1,223 0,077 † 1,200 0,082 † 4.529      52 10 1,220 0,083 †
Wachttijd - CTS Heelkunde 3.984 52 8 3,754 2,910 -2,824 0,000 *** *** -0,189 0,653 -0,164 0,697 3.644      49 8 -0,153 0,724
Wachttijd - CTS Neurochirurgie 2.100 35 8 3,961 0,798 -0,163 0,729 -0,112 0,790 -0,129 0,759 2.006      30 8 -0,084 0,828
Wachttijd - CTS Neurologie 405 18 2 3,701 -1,250 0,079 0,889 0,282 0,538 0,248 0,629 320         12 2 0,467 0,091 †
Wachttijd - CTS Orthopedie 3.095 47 9 4,060 0,534 -0,447 0,211 0,060 0,832 0,083 0,769 2.430      35 9 0,154 0,606
Wachttijd - CTS Plastische Chirurgie 5.115 56 10 5,031 0,163 0,124 0,812 0,289 0,498 0,259 0,547 4.872      54 10 0,393 0,345
Wachttijd - Diabetes 333 9 2 209         3 2
Wachttijd - Diabetes bij kinderen 244 6 1 85           3 1
Wachttijd - Dotteren 1.902 27 7 3,136 -0,813 0,213 0,539 -0,114 0,700 -0,122 0,683 1.598      23 7 -0,269 0,413
Wachttijd - Dupuytren 5.498 58 10 5,693 0,544 0,405 0,526 0,434 0,457 0,319 0,585 5.242      55 10 0,492 0,380
Wachttijd - Galblaasverwijdering 6.681 66 10 4,006 2,779 -1,449 0,002 ** -0,108 0,801 -0,079 0,854 6.287      62 10 -0,146 0,734
Wachttijd - Hernia Neurologie 790 19 2 4,683 1,715 -1,876 0,140 -0,721 0,514 -0,832 0,472 166         4 2
Wachttijd - Heupprothese 6.903 66 10 6,458 1,935 -1,396 0,006 ** 0,069 0,881 0,044 0,924 6.495      62 10 -0,042 0,924
Wachttijd - Incontinentie bij vrouw 3.639 52 9 4,998 0,877 -0,639 0,185 -0,305 0,475 -0,365 0,388 3.404      50 8 -0,759 0,087 †
Wachttijd - Keel- en neusamandelen 7.209 66 10 3,736 0,570 -0,229 0,471 0,155 0,615 0,163 0,597 6.758      62 10 0,116 0,713
Wachttijd - Kijkoperatie knie 7.016 65 9 4,019 1,341 -0,786 0,015 * 0,037 0,893 0,058 0,835 6.571      61 9 -0,013 0,962
Wachttijd - Knieprothese 6.842 65 10 6,748 1,851 -1,188 0,016 * 0,081 0,856 0,058 0,898 6.466      62 10 0,004 0,994
Wachttijd - Liesbreuk 7.215 66 10 3,825 2,438 -1,275 0,003 ** -0,263 0,507 -0,145 0,716 6.773      62 10 -0,172 0,669
Wachttijd - Neustussenschot correctie 7.133 66 10 5,956 -0,106 0,461 0,357 0,593 0,193 0,733 0,108 6.700      62 10 0,588 0,198
Wachttijd - Open hartoperatie 887 12 4 660         10 4
Wachttijd - Pijnbestrijding 1.956 36 7 3,864 -0,536 1,019 0,152 0,551 0,338 0,547 0,342 1.303      26 7 0,678 0,221
Wachttijd - Prostaatkanker 6.567 65 10 4,508 0,836 0,341 0,259 0,466 0,110 0,471 0,104 6.190      62 10 0,490 0,099 †
Wachttijd - Rughernia - Neurochirurgie 4.138 48 10 4,916 0,872 -0,382 0,406 0,791 0,066 † 0,969 0,026 * 4.101      46 10 0,967 0,026 *
Wachttijd - Spataderen Dermatologie 872 22 3 3,409 1,295 0,552 0,548 2,325 0,005 ** 2,467 0,003 ** 284         6 3
Wachttijd - Spataderen Heelkunde 6.503 66 10 4,801 0,968 -0,934 0,044 * -0,170 0,686 -0,186 0,658 6.247      62 10 -0,215 0,613
Wachttijd - Staar 6.599 65 10 4,515 0,784 -0,444 0,446 -0,162 0,773 -0,289 0,607 6.176      61 10 -0,304 0,593
Wachttijd - Sterilisatie man - Heelkunde 927 18 3 3,958 -0,975 -0,795 0,205 -1,007 0,081 † -1,194 0,042 * 473         12 3
Wachttijd - Sterilisatie man - Urologie 6.449 65 10 3,711 0,289 0,644 0,085 † 0,705 0,035 * 0,761 0,023 * 6.097      61 10 0,789 0,019 *
Wachttijd - Sterilisatie vrouw 6.760 66 10 4,018 1,439 -0,707 0,028 * 0,084 0,769 0,146 0,609 6.351      62 10 0,083 0,769
Wachttijd - Trommelvliesbuisje 7.004 65 10 3,277 0,242 0,149 0,568 0,420 0,087 † 0,429 0,081 † 6.554      61 10 0,404 0,104
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Wachttijd polikliniek
Wachttijd - Allergologie 1.330 21 4 5,192 0,630 1,629 0,285 2,309 0,049 * 2,272 0,055 † 588         8 4
Wachttijd - Cardiologie 10.015 66 10 2,406 0,025 0,358 0,119 0,403 0,043 * 0,413 0,038 * 9.369      62 10 0,369 0,068 †
Wachttijd - Dermatologie 10.484 66 10 3,833 -0,139 -0,124 0,724 -0,260 0,426 -0,261 0,424 9.947      62 10 -0,249 0,459
Wachttijd - Geriatrie 6.568 58 10 4,343 -0,573 0,350 0,466 -0,040 0,927 0,002 0,997 6.229      54 10 0,052 0,904
Wachttijd - Gynaecologie / Verloskunde 10.492 66 10 2,781 0,623 -0,650 0,001 ** -0,329 0,048 * -0,332 0,047 * 9.887      62 10 -0,327 0,049 *
Wachttijd - Heelkunde 9.913 66 10 1,567 -0,081 0,251 0,015 * 0,279 0,002 ** 0,288 0,002 ** 9.388      62 10 0,296 0,002 **
Wachttijd - Interne Geneeskunde 10.989 66 10 3,056 0,209 -0,140 0,622 -0,007 0,978 -0,008 0,974 10.343    62 10 -0,020 0,935
Wachttijd - Kaakchirurgie 7.019 61 10 4,474 -0,254 0,492 0,300 0,639 0,064 † 0,671 0,053 † 6.716      57 10 0,651 0,063 †
Wachttijd - Kindergeneeskunde 10.523 66 10 2,151 -0,091 0,566 0,000 *** * 0,572 0,000 *** * 0,567 0,000 *** * 9.878      62 10 0,576 0,000 *** **
Wachttijd - KNO 10.382 66 10 2,395 -0,334 0,406 0,046 * 0,055 0,738 0,036 0,824 9.886      62 10 0,009 0,958
Wachttijd - Longgeneeskunde 10.096 66 10 2,441 -0,238 0,113 0,600 0,021 0,917 0,032 0,876 9.540      62 10 0,015 0,939
Wachttijd - Maag, darm en leverziekten 7.215 59 10 5,007 2,428 -1,094 0,010 ** -0,129 0,731 -0,164 0,663 6.230      45 10 -0,101 0,800
Wachttijd - Neurochirurgie 5.402 52 10 5,152 -0,639 0,351 0,434 -0,136 0,744 -0,134 0,748 5.371      50 10 -0,137 0,743
Wachttijd - Neurologie 10.520 66 10 3,687 0,231 0,304 0,305 0,414 0,154 0,448 0,124 9.947      62 10 0,406 0,169
Wachttijd - Oncologie 784 25 5 1,597 0,079 -0,556 0,189 -0,539 0,169 -0,603 0,128 489         14 5
Wachttijd - Oogheelkunde 9.357 65 10 4,011 0,564 -0,454 0,423 0,261 0,625 0,299 0,577 8.863      61 10 0,278 0,604
Wachttijd - Orthopedie 10.179 66 10 3,693 -0,104 -0,317 0,416 -0,090 0,795 -0,076 0,827 9.526      62 10 -0,077 0,828
Wachttijd - Pijnbestrijding / Anesthesiologie 7.636 63 10 4,450 -0,349 0,391 0,491 -0,048 0,929 -0,033 0,951 7.310      59 10 -0,004 0,995
Wachttijd - Plastische Chirurgie 7.947 60 10 3,956 -0,391 0,572 0,176 0,263 0,442 0,259 0,452 7.663      58 10 0,255 0,468
Wachttijd - Psychiatrie 4.159 37 6 4,073 -1,073 -0,400 0,521 -1,168 0,043 * -1,246 0,033 * 3.829      35 6 -1,248 0,036 *
Wachttijd - Radiologie 459 11 2 459         11 2
Wachttijd - Reumatologie 8.327 58 10 6,038 -0,222 1,663 0,010 * 1,258 0,024 * 1,159 0,039 * 7.956      55 10 1,175 0,037 *
Wachttijd - Revalidatiegeneeskunde 6.586 56 9 5,391 0,031 -0,224 0,673 -0,199 0,680 -0,247 0,611 6.035      52 9 -0,230 0,638
Wachttijd - Thoraxchirurgie 648 12 4 443         10 4
Wachttijd - Urologie 9.811 66 10 2,437 -0,169 0,304 0,149 0,246 0,215 0,244 0,218 9.374      62 10 0,255 0,212
Wachttijd diagnostiek
Wachttijd - CT-scan 6.367 65 10 1,680 -0,176 0,217 0,104 0,180 0,159 0,192 0,132 5.925      61 10 0,173 0,183
Wachttijd - Gastroscopie 6.350 64 10 3,149 0,390 0,791 0,023 * 1,006 0,001 *** † 1,103 0,000 *** * 5.931      60 10 1,029 0,001 *** †
Wachttijd - MRI-onderzoek 6.418 65 10 2,810 0,086 -0,037 0,874 0,124 0,557 0,165 0,435 5.974      61 10 0,125 0,563
† p<.10; * p<.05; ** p<.01; *** p<.001

1) model III en model IIIs leverden bij enkele indicatoren convergentieproblemen op.
2) in verband met convergentieproblemen voor de multilevel modellen is als alternatief OLS regressie met geclusterde standaardfouten toegepast.
3) deze indicator is in verband met convergentieproblemen eerst geaggregeerd naar concern niveau en vervolgens met een multilevel model geanalyseerd.
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E. Verschil en residu afgezet tegen periode voor en  na fusie 

In deze bijlage zijn figuren opgenomen van de verschillen op de indicatoren van gefuseerde ziekenhuizen ten 

opzichte van de referentiegroep, afgezet tegen het moment voor of na toestemming voor de fusie. De selectie 

van figuren is gebaseerd op indicatoren waarvoor in de kwantitatieve analyse sprake is van een significant 

verschil in ontwikkeling dat zowel in model I als model III overeind blijft (zie paragraaf 5.4).  

De figuren laten zowel het verschil in geobserveerde indicator score zien, als ook het resterende nog 

onverklaarde verschil na analyse . Een positief verschil betekent hier, dat de gefuseerde ziekenhuizen 

gemiddeld hogere indicatorscores hebben dan de referentiegroep. Daarnaast zijn in de figuren de gemiddelde 

residuen van model III weergegeven. De residuen geven inzicht in de mate waarin nog onverklaarde 

verschillen resteren in model III. Voor jaren ver voor de fusie of juist lang na de fusie zijn weinig gegevens 

bekend. Voor elk jaar na de fusie, is met een getal weergegeven hoeveel meetpunten van gefuseerde 

ziekenhuizen onder de betreffende waarde liggen. 

E.1 Ziekenhuisbrede indicatoren 

113 We lichten de figuren kort toe aan de hand van de IGZ indicator ondervoeding volwassenen gescreend. 

De onderstaande figuur laat zien dat: 

a. Gegevens beschikbaar zijn voor deze indicator vanaf 4 jaar voor fusie tot en met 1 jaar na fusie. 

b. De resultaten in elk van de jaren gebaseerd zijn op 1 observatie van de indicatorwaarde van een 

gefuseerd ziekenhuis. 

c. Verschillen in indicatorwaarden geven het volgende beeld: 

i. 1 jaar na fusie het gefuseerde ziekenhuis op deze indicator ongeveer -0,1 punt lager scoorde dan 

de referentiegroep; 

ii. De fluctuatie in verschil in indicatorwaarde in de jaren voor fusie relatief groot is (uitslagen van 

meer dan -0,2 en +0,2 verschil in indicatorwaarde komen voor)  

d. Residuen vertellen in welke mate de gevonden verschillen zijn verklaard (naarmate het residu dichter bij 

0 ligt is het verschil beter verklaard): 

i. Het verschil na fusie is volledig gemodelleerd in model III, aangezien 1 jaar na fusie het residu 0 

is . Dit is overigens een logisch gevolg van het feit dat er maar 1 jaar na fusie geobserveerd is; 

ii. De (grote) verschillen in indicatorwaarde voor fusie zijn maar beperkt verklaarbaar met model III, 

aangezien de residuen dicht bij de geobserveerde verschillen .  
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E.2 Specifieke indicatoren 

E.2.1 Wachttijden Behandelingen 
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E.2.2 Wachttijden poliklinisch 
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E.2.3 Wachttijden diagnostiek 
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F. Ontwikkelingen in de jaren na fusie 

In deze bijlage zijn conform model IV de difference-in-difference schattingen opgenomen per jaar na fusie 

voor enkele afzonderlijke fusies die inmiddels een ruime post fusie periode kennen.  
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Ziekenhuisbrede indicatoren

IGZ - ondervoeding kinderen gescreend 8 0,04 0,85 -0,07 0,74

IGZ - risico delirium vastgelegd 8 -0,08 0,80 -0,08 0,79

Wachttijd - Overall analyse 8 0,35 0,42 0,70 0,10 1,01 0,02 * 0,83 0,05 † 0,50 0,31

Wachttijd - Behandeling 8 0,53 0,47 1,08 0,15 1,23 0,10 † 0,99 0,18 -0,02 0,98
Wachttijd - polikliniek 8 0,26 0,55 0,26 0,55 0,58 0,17 0,45 0,29 0,59 0,26

Wachttijd - Diagnostiek 8 0,17 0,77 0,69 0,25 0,33 0,58 -0,03 0,97 0,22 0,80

Specifieke indicatoren
ZI - Ziekten van A&T - Ernstige postoperatieve pijn 8 -0,05 0,65 0,00 0,96
ZI - Liesbreuk - dagbehandeling 6 -0,11 0,56 -0,13 0,49
ZI - Mammacarcinoom - Irradicaliteit 6 0,01 0,82
ZI - Mammacarcinoom - recidief ablatieve operatie 6 -0,01 0,90 -0,03 0,66 -0,05 0,54 -0,08 0,33
ZI - Mammacarcinoom - recidief ablatieve operatie 8 0,01 0,83 0,01 0,67
ZI - Mammacarcinoom - recidief borstbesparende operatie 6 0,01 0,88 0,04 0,25 0,04 0,36 0,06 0,13
ZI - Mammacarcinoom - recidief borstbesparende operatie 8 -0,01 0,48 0,01 0,72
ZI - Varices - duplex 8 -0,13 0,03 * -0,04 0,46 -0,06 0,28

CQI Cataract - T1 Communicatie met de oogarts -0,04 0,01 ** -0,02 0,27 -0,01 0,70

CQI Cataract - T1 Communicatie met de oogarts -0,02 0,53 -0,05 0,06 † -0,06 0,04 *

CQI Cataract - T1 Communicatie met de oogarts -0,02 0,85 0,00 1,00

CQI Cataract - T2 Communicatie met de verpleegkundige -0,01 0,28 -0,01 0,48 0,00 0,79

CQI Cataract - T2 Communicatie met de verpleegkundige 0,00 0,97 0,00 0,99 -0,01 0,57

CQI Cataract - T2 Communicatie met de verpleegkundige -0,03 0,29 -0,02 0,41

CQI HeupKnie - T1 Communicatie met verpleegkundigen 0,18 0,35 0,37 0,05 * 0,46 0,02 *

CQI HeupKnie - T1 Communicatie met verpleegkundigen 0,00 0,95 -0,01 0,49

CQI HeupKnie - T4 Pijnbestrijding 0,13 0,24 0,30 0,01 ** 0,39 0,00 ***

CQI HeupKnie - T4 Pijnbestrijding 0,04 0,59 0,04 0,57

CQI Mammacare - T1 Bejegening fase van onderzoek 0,00 0,79 0,00 0,80 -0,01 0,45 0,00 0,85

Wachttijd behandeling

Wachttijd - Baarmoeder verwijderen 8 -0,50 0,70 -0,54 0,68 0,56 0,66 2,24 0,09 † -0,99 0,53

Wachttijd - Borstkanker 8 -0,20 0,90 -0,11 0,95

Wachttijd - Borstvergroting 8 -0,71 0,83 -2,76 0,41 4,67 0,17 -7,35 0,04 *

Wachttijd - Borstverkleining 8 4,94 0,15 2,45 0,47 2,52 0,45 2,07 0,54 -0,36 0,93

Wachttijd - Buikwandcorrectie 8 6,03 0,02 * 5,84 0,02 * 7,85 0,00 ** 0,46 0,85

Wachttijd - CTS Heelkunde 8 2,76 0,02 * 5,10 0,00 *** 1,93 0,12 3,82 0,00 ** 0,77 0,62

Wachttijd - CTS Orthopedie 8 1,99 0,05 † 2,47 0,06 † 1,28 0,20 3,16 0,00 ** 0,15 0,91

Wachttijd - CTS Plastische Chirurgie 8 0,43 0,81 2,65 0,13 1,88 0,28 0,13 0,94 -0,42 0,85

Wachttijd - Dotteren 8 0,01 0,99 -0,29 0,74 0,15 0,86 0,38 0,66 0,28 0,78

Wachttijd - Dupuytren 8 0,98 0,68 5,29 0,02 * 5,96 0,01 * 5,50 0,02 * 1,19 0,67

Wachttijd - Galblaasverwijdering 8 -0,21 0,90 0,61 0,70 0,04 0,98 0,47 0,77 -1,82 0,41

Wachttijd - Heupprothese 8 -0,29 0,88 0,41 0,83 0,99 0,61 2,82 0,15 0,33 0,88

Wachttijd - Incontinentie bij vrouw 8 1,23 0,42 0,54 0,72 0,70 0,63 0,62 0,67 -0,29 0,92

Wachttijd - Keel- en neusamandelen 8 0,39 0,76 1,09 0,39 1,80 0,15 0,76 0,55 0,11 0,94

Wachttijd - Kijkoperatie knie 8 -0,08 0,94 0,05 0,96 0,46 0,66 1,21 0,24 1,82 0,14

Wachttijd - Knieprothese 8 -0,44 0,81 -1,05 0,57 -0,47 0,80 1,06 0,58 -1,76 0,42

Wachttijd - Liesbreuk 8 0,90 0,51 1,15 0,39 0,56 0,68 0,63 0,64 -0,87 0,58

Wachttijd - Neustussenschot correctie 8 0,45 0,81 1,63 0,39 2,32 0,22 3,13 0,10 † -0,28 0,90

Wachttijd - Open hartoperatie 8 0,76 0,50 0,59 0,60 0,95 0,39 3,74 0,00 ** 2,88 0,08 †

Wachttijd - Pijnbestrijding 8 0,63 0,77
Wachttijd - Prostaatkanker 8 1,07 0,34 0,97 0,39 1,63 0,15 3,12 0,01 **
Wachttijd - Rughernia - Neurochirurgie 8 -0,10 0,95 0,56 0,71 0,23 0,88 -0,87 0,56 -0,38 0,84
Wachttijd - Spataderen Heelkunde 8 -1,77 0,31 1,79 0,30 1,54 0,36 0,13 0,94 1,10 0,58
Wachttijd - Staar 8 0,16 0,95 1,67 0,48 -0,31 0,90 -0,78 0,74 -2,93 0,28
Wachttijd - Sterilisatie man - Urologie 8 2,56 0,07 † 0,40 0,78 0,25 0,85 0,33 0,81 1,08 0,64
Wachttijd - Sterilisatie vrouw 8 -1,76 0,12 -0,52 0,64 -0,74 0,51 -0,34 0,76 -2,15 0,24
Wachttijd - Trommelvliesbuisje 8 0,72 0,48 1,21 0,23 1,09 0,28 0,34 0,73 3,03 0,02 *
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Wachttijd polikliniek

Wachttijd - Cardiologie 8 0,22 0,81 0,51 0,56 0,54 0,54 1,31 0,13 1,49 0,16

Wachttijd - Dermatologie 8 1,28 0,38 0,69 0,63 0,60 0,68 0,36 0,80 -0,41 0,80

Wachttijd - Geriatrie 8 -1,09 0,50 -3,13 0,05 † -0,85 0,60 -0,85 0,60 0,04 0,98

Wachttijd - Gynaecologie / Verloskunde 8 -0,01 0,99 0,34 0,61 0,15 0,82 -0,54 0,40 -1,02 0,22

Wachttijd - Heelkunde 8 0,13 0,71 -0,04 0,91 0,39 0,26 0,54 0,13 1,20 0,02 *

Wachttijd - Interne Geneeskunde 8 -0,04 0,97 0,01 0,99 0,52 0,63 0,41 0,70 1,99 0,13

Wachttijd - Kaakchirurgie 8 -1,84 0,20 -0,44 0,76 -0,85 0,55 -1,30 0,37 1,07 0,57

Wachttijd - Kindergeneeskunde 8 0,24 0,70 0,36 0,56 0,80 0,19 2,21 0,00 *** 1,60 0,05 *

Wachttijd - KNO 8 -0,43 0,54 -0,59 0,40 -0,06 0,94 0,09 0,90 0,21 0,80

Wachttijd - Longgeneeskunde 8 0,38 0,65 -0,13 0,88 1,08 0,20 0,11 0,89 -0,05 0,96

Wachttijd - Maag, darm en leverziekten 8 -0,33 0,81 -0,77 0,57 -0,72 0,60 0,44 0,75 -1,31 0,44

Wachttijd - Neurochirurgie 8 1,24 0,48 0,37 0,83 -0,08 0,96 -1,26 0,48 -1,81 0,43

Wachttijd - Neurologie 8 -0,42 0,72 -0,82 0,49 -0,36 0,76 -0,26 0,82 0,75 0,58

Wachttijd - Oncologie 8 -0,20 0,79 -0,84 0,32

Wachttijd - Oogheelkunde 8 -0,88 0,67 0,23 0,91 -1,05 0,61 -0,35 0,86 -0,65 0,78

Wachttijd - Orthopedie 8 0,81 0,60 -0,10 0,95 0,05 0,97 -0,66 0,67 0,09 0,96

Wachttijd - Pijnbestrijding / Anesthesiologie 8 -0,19 0,93 2,92 0,20 4,05 0,07 † -1,21 0,59 -1,50 0,56

Wachttijd - Plastische Chirurgie 8 1,00 0,50 1,97 0,18 3,16 0,03 * 1,95 0,18 -0,05 0,98
Wachttijd - Reumatologie 8 4,15 0,07 † 4,29 0,06 † 7,50 0,00 ** 11,53 0,00 *** 16,29 0,00 ***
Wachttijd - Revalidatiegeneeskunde 8 -1,31 0,52 -1,35 0,50 -0,20 0,92 -0,95 0,64 0,73 0,80
Wachttijd - Thoraxchirurgie 8 0,00 0,00 -0,11 0,92 -0,27 0,83 0,98 0,50
Wachttijd - Urologie 8 0,86 0,31 0,68 0,42 0,03 0,98 -0,10 0,90 -0,31 0,78
Wachttijd diagnostiek

Wachttijd - CT-scan 8 0,22 0,65 0,41 0,41 0,28 0,58 0,14 0,77 0,68 0,29

Wachttijd - Gastroscopie 8 0,83 0,48 3,34 0,00 ** 1,40 0,23 0,75 0,52 -0,30 0,87

Wachttijd - MRI-onderzoek 8 0,07 0,93 -0,08 0,93 0,33 0,70 -0,06 0,94 0,54 0,63

Samenvatting
Aantal schattingen beschikbaar 72 69 64 60 56
Aantal schattingen met p < .10 7 7 7 14 8
Aantal schattingen met p < .05 4 4 5 10 7
Percentage schattingen met p <.10 10% 10% 11% 23% 14%
Percentage schattingen met p <.05 6% 6% 8% 17% 13%
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G. Controle kenmerken 

In Model III zijn diverse controle kenmerken opgenomen. In onderstaande tabel zijn de parameterschattingen 

voor deze kenmerken weergegeven. Op hoofdlijnen laten deze analyses wisselende relaties met de kwaliteit 

van zorg zien, wel is er een duidelijke tendens naar een gemiddelde indicatorwaarde zichtbaar. Het feit dat 

deze kenmerken bij veel indicatoren een significante relatie laten zien, houdt in dat het zinnig is om bij 

analyses waarin wordt gekeken naar het effect van ziekenhuisfusies op kwaliteitseffecten te controleren voor 

dergelijke kenmerken. 

a. De controlekenmerken topklinische ziekenhuizen, aantal inwoners per km2
, en aantal concurrenten in 

een straal van 20 km laten een sterk wisselende relatie met kwaliteit van zorg zien. 

b. In het algemeen is een zeer sterk effect te zien dat ziekenhuizen met aanvankelijk extreme 

indicatorwaarden naar het gemiddelde tenderen. Het effect van regressie naar het gemiddelde is af te 

lezen uit de laatste covariaat: eerste waarde * aantal jaren na eerste waarde. Voor ziekenhuizen die 

een hoge eerste observatie hebben, neemt de indicatorwaarde in de loop van de jaren af. Hierop is 

slechts een uitzondering (bij de zorginhoudelijke indicator voor postoperatieve pijn bij adenoïde en 

tonsillen). 
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Ziekenhuisbrede indicatoren 0
IGZ - ondervoeding kinderen gescreend -0,103 0,000 *** 0,033 0,000 *** 0,210 0,000 *** -0,008 0,000 *** 1,322 0,000 *** 0,202 0,000 *** -0,281 0,000 *** 0
IGZ - ondervoeding volwassenen gescreend 0,070 0,116 0,016 0,366 -0,009 0,106 -0,001 0,017 * 0,648 0,000 *** 0,099 0,001 *** -0,156 0,000 *** 2)
IGZ - pijnmeting verkoever 0,003 0,814 -0,006 0,260 0,002 0,264 0,000 0,139 0,724 0,000 *** 0,129 0,001 ** -0,184 0,000 *** 2)
IGZ - pijnmeting verpleegafdeling 0,100 0,001 ** -0,012 0,433 0,005 0,380 -0,001 0,000 *** 0,774 0,000 *** 0,156 0,000 *** -0,157 0,000 *** 1) 3)
IGZ - pijnscore > 7 1)
IGZ - risico delirium vastgelegd 0,030 0,000 *** 0,018 0,000 *** 0,023 0,000 *** 0,492 0,000 *** 1,112 0,000 *** 0,240 0,000 *** -0,087 0,000 *** 0
Wachttijd - Overall analyse 0,226 0,000 *** 0,046 0,000 *** -0,095 0,000 *** -0,036 0,000 *** 0,736 0,000 *** 0,257 0,000 *** -0,085 0,000 *** 0
Wachttijd - Behandeling -0,176 0,001 ** -0,070 0,001 *** -0,127 0,000 *** 0,046 0,001 *** 1,200 0,000 *** 0,337 0,000 *** -0,089 0,000 *** 0
Wachttijd - Polikliniek 0,257 0,000 *** 0,017 0,242 0,002 0,831 -0,072 0,000 *** 0,917 0,000 *** 0,423 0,000 *** -0,145 0,000 *** 0
Wachttijd - Diagnostiek 0,321 0,004 ** 0,064 0,070 † 0,044 0,007 ** -0,109 0,000 *** 0,917 0,000 *** 0,316 0,018 * -0,107 0,000 *** 0
Ruwe sterfte 0,001 0,123 0,000 0,518 0,000 0,431 0,000 0,135 0,995 0,000 *** 0,002 0,011 * -0,116 0,013 * 2)
HSMR 2,648 0,469 -0,758 0,572 0,543 0,266 -0,040 0,242 0,762 0,000 *** -0,354 0,989 -0,242 0,003 ** 2)

0
Specifieke indicatoren 0
ZI - Ziekten van A&T - Ernstige postoperatieve pijn 0,012 0,000 *** -0,008 0,000 *** -0,003 0,001 ** -0,007 0,000 *** 1,019 0,000 *** 0,005 0,000 *** 0,147 0,000 *** 0
ZI - Cataract - voorsegmentsvitrectomie 1)
ZI - Liesbreuk - anesthesie 0,597 0,001 ** 0,043 0,589 -0,060 0,114 -0,378 0,000 *** 0,937 0,031 * -0,033 0,815 -0,198 0,030 * 0
ZI - Liesbreuk - dagbehandeling -0,029 0,296 0,002 0,688 -0,001 0,738 0,050 0,000 *** 0,757 0,000 *** 0,095 0,003 ** -0,146 0,000 *** 0
ZI - Mammacarcinoom - recidief ablatieve operatie 0,006 0,000 *** 0,011 0,000 *** 0,009 0,000 *** -0,007 0,000 *** 0,726 0,000 *** 0,001 0,002 ** -0,064 0,000 *** 0
ZI - Mammacarcinoom - recidief borstbesparende operatie -0,006 0,000 *** -0,013 0,000 *** -0,019 0,000 *** 0,004 0,000 *** 0,982 0,000 *** 0,012 0,000 *** -0,036 0,000 *** 0
ZI - Mammacarcinoom - Irradicaliteit -0,018 0,024 * -0,006 0,079 † 0,002 0,089 † 0,019 0,000 *** 1,079 0,000 *** 0,042 0,000 *** -0,517 0,000 *** 0
ZI - Varices - duplex 0,037 0,001 ** 0,000 0,953 0,000 0,930 -0,003 0,000 *** 0,855 0,000 *** 0,254 0,000 *** -0,257 0,000 *** 0
CQI Cataract - T2 Communicatie met de verpleegkundige -0,001 0,000 *** -0,004 0,000 *** -0,001 0,000 *** 0,001 0,000 *** 0,632 0,000 *** 0,073 0,000 *** -0,076 0,000 *** 0
CQI Cataract - T1 Communicatie met de oogarts -0,005 0,000 *** -0,010 0,000 *** -0,010 0,000 *** 0,002 0,000 *** 0,709 0,000 *** 0,066 0,000 *** -0,069 0,000 *** 0
CQI HeupKnie - T1 Communicatie met verpleegkundigen 0,045 0,000 *** 0,017 0,000 *** -0,004 0,000 *** -0,015 0,000 *** -0,141 0,000 *** 0,078 0,000 *** -0,078 0,000 *** 0
CQI HeupKnie - T2x Communicatie met artsen -0,018 0,000 *** -0,007 0,000 *** -0,003 0,000 *** 0,002 0,000 *** 1,203 0,000 *** 0,119 0,000 *** -0,138 0,000 *** 0
CQI HeupKnie - T4 Pijnbestrijding 0,006 0,000 *** 0,005 0,000 *** -0,004 0,000 *** -0,003 0,000 *** 0,599 0,000 *** 0,113 0,000 *** -0,126 0,000 *** 0
CQI Mammacare - T1 Bejegening fase onderzoek -0,006 0,000 *** -0,003 0,000 *** 0,000 0,204 0,001 0,000 *** 0,902 0,000 *** 0,142 0,000 *** -0,150 0,000 *** 0
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Wachttijd behandeling 0
Wachttijd - Baarmoeder verwijderen -0,282 0,089 † -0,201 0,001 ** 0,082 0,008 ** 0,356 0,000 *** 0,836 0,000 *** -0,652 0,060 † -0,111 0,000 *** 0
Wachttijd - Blaasgezwel (blaastumor) 0,084 0,880 0,296 0,094 † -0,082 0,247 -0,341 0,017 * 1,170 0,000 *** 0,497 0,388 -0,161 0,005 ** 0
Wachttijd - Borstkanker -0,565 0,000 *** -0,189 0,000 *** 0,028 0,222 0,131 0,001 *** 0,756 0,000 *** 0,411 0,002 ** -0,232 0,000 *** 0
Wachttijd - Borstvergroting -2,145 0,000 *** -0,299 0,077 † 0,099 0,270 0,350 0,006 ** 1,086 0,000 *** 0,628 0,002 ** -0,159 0,000 *** 0
Wachttijd - Borstverkleining -0,675 0,060 † -0,034 0,800 -0,129 0,073 † 0,008 0,933 1,106 0,000 *** 0,292 0,426 -0,131 0,000 *** 0
Wachttijd - Buikwandcorrectie -0,638 0,103 -0,002 0,990 -0,078 0,257 0,145 0,133 1,040 0,000 *** 0,816 0,000 *** -0,130 0,000 *** 0
Wachttijd - CTS Heelkunde 0,144 0,701 -0,141 0,222 -0,004 0,926 0,106 0,139 1,326 0,000 *** 0,643 0,000 *** -0,247 0,000 *** 0
Wachttijd - CTS Neurochirurgie -0,381 0,288 -0,041 0,729 -0,019 0,687 0,084 0,322 0,705 0,000 *** 0,589 0,000 *** -0,125 0,000 *** 0
Wachttijd - CTS Neurologie -0,812 0,089 † -0,269 0,099 † 0,059 0,306 0,244 0,011 * 1,146 0,000 *** 0,567 0,000 *** -0,253 0,000 *** 0
Wachttijd - CTS Orthopedie -0,827 0,004 ** 0,081 0,462 -0,056 0,211 0,108 0,049 * 0,772 0,000 *** 0,405 0,000 *** -0,169 0,000 *** 0
Wachttijd - CTS Plastische Chirurgie -0,501 0,118 -0,017 0,859 -0,140 0,002 ** 0,180 0,011 * 1,067 0,000 *** 0,647 0,000 *** -0,161 0,000 *** 0
Wachttijd - Diabetes 0
Wachttijd - Diabetes bij kinderen 0
Wachttijd - Dotteren 0,887 0,011 * 0,050 0,601 -0,037 0,424 -0,112 0,027 * 1,057 0,000 *** 0,356 0,001 *** -0,166 0,000 *** 0
Wachttijd - Dupuytren -1,016 0,000 *** -0,098 0,338 -0,063 0,230 0,093 0,193 1,000 0,000 *** 0,669 0,175 -0,149 0,000 *** 0
Wachttijd - Galblaasverwijdering -0,023 0,920 0,085 0,272 -0,056 0,137 0,193 0,000 *** 1,047 0,000 *** 0,663 0,000 *** -0,138 0,000 *** 0
Wachttijd - Hernia Neurologie 4,010 0,000 *** 1,867 0,000 *** 0,000 0,000 *** -67,733 0,001 ** 0,000 0,000 *** -0,007 0,000 *** 0,000 0,000 *** 0
Wachttijd - Heupprothese -0,864 0,000 *** 0,062 0,452 -0,117 0,007 ** 0,374 0,000 *** 0,533 0,000 *** -3,994 0,000 *** -0,156 0,000 *** 0
Wachttijd - Incontinentie bij vrouw -1,753 0,000 *** 0,021 0,837 -0,040 0,400 0,341 0,000 *** 0,786 0,000 *** 0,795 0,000 *** -0,121 0,000 *** 0
Wachttijd - Keel- en neusamandelen 0,590 0,003 ** 0,220 0,001 ** -0,219 0,000 *** -0,203 0,000 *** 0,902 0,000 *** 0,335 0,000 *** -0,096 0,000 *** 0
Wachttijd - Kijkoperatie knie -0,140 0,387 0,209 0,000 *** -0,127 0,000 *** 0,145 0,000 *** 0,927 0,000 *** -1,533 0,003 ** -0,160 0,000 *** 0
Wachttijd - Knieprothese -0,852 0,000 *** -0,218 0,006 ** -0,029 0,503 0,431 0,000 *** 0,657 0,000 *** -4,544 0,000 *** -0,158 0,000 *** 0
Wachttijd - Liesbreuk 1,349 0,000 *** 0,262 0,000 *** -0,082 0,010 * 0,019 0,687 0,831 0,000 *** 0,321 0,000 *** -0,072 0,000 *** 0
Wachttijd - Neustussenschot correctie 1,049 0,000 *** 0,139 0,095 † -0,094 0,021 * -0,097 0,097 † 0,882 0,000 *** 0,023 0,961 -0,102 0,000 *** 0
Wachttijd - Open hartoperatie 0
Wachttijd - Pijnbestrijding 0,364 0,233 -0,047 0,624 -0,011 0,819 0,089 0,184 1,073 0,000 *** 0,354 0,002 ** -0,196 0,000 *** 0
Wachttijd - Prostaatkanker -0,204 0,161 0,053 0,285 -0,076 0,001 ** 0,150 0,000 *** 0,795 0,000 *** 0,093 0,715 -0,125 0,000 *** 0
Wachttijd - Rughernia - Neurochirurgie -0,858 0,001 ** 0,126 0,176 -0,048 0,243 -0,087 0,161 0,867 0,000 *** 0,804 0,003 ** -0,231 0,000 *** 0
Wachttijd - Spataderen Dermatologie -1,864 0,005 ** -0,530 0,006 ** 0,243 0,011 * 0,281 0,029 * 0,948 0,000 *** 0,594 0,027 * -0,156 0,003 ** 0
Wachttijd - Spataderen Heelkunde 0,117 0,573 -0,168 0,026 * 0,035 0,354 0,187 0,000 *** 0,906 0,000 *** 0,526 0,575 -0,141 0,000 *** 0
Wachttijd - Staar -2,008 0,000 *** -0,521 0,000 *** 0,202 0,000 *** 0,213 0,000 *** 0,891 0,000 *** -0,230 0,533 -0,067 0,000 *** 0
Wachttijd - Sterilisatie man - Heelkunde -0,995 0,018 * -0,131 0,488 0,026 0,698 0,171 0,026 * 0,547 0,000 *** 0,359 0,035 * -0,114 0,001 *** 0
Wachttijd - Sterilisatie man - Urologie 0,068 0,747 0,190 0,007 ** -0,123 0,000 *** -0,015 0,746 0,842 0,000 *** 0,369 0,037 * -0,151 0,000 *** 0
Wachttijd - Sterilisatie vrouw -0,008 0,962 -0,070 0,266 0,089 0,005 ** 0,278 0,000 *** 0,799 0,000 *** -0,217 0,510 -0,144 0,000 *** 0
Wachttijd - Trommelvliesbuisje 0,671 0,000 *** 0,001 0,983 0,002 0,921 -0,170 0,000 *** 0,903 0,000 *** 0,418 0,103 -0,124 0,000 *** 0
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Wachttijd polikliniek 0
Wachttijd - Allergologie 0,890 0,447 0,279 0,490 -0,052 0,655 -0,138 0,529 1,054 0,000 *** 1,449 0,000 *** -0,222 0,000 *** 0
Wachttijd - Cardiologie 0,169 0,108 0,036 0,331 -0,013 0,492 0,056 0,025 * 0,862 0,000 *** 0,296 0,000 *** -0,141 0,000 *** 0
Wachttijd - Dermatologie 0,274 0,029 * 0,021 0,744 -0,064 0,016 * -0,041 0,252 0,857 0,000 *** 0,253 0,000 *** -0,124 0,000 *** 0
Wachttijd - Geriatrie 0,258 0,362 -0,074 0,418 0,002 0,969 -0,109 0,062 † 0,765 0,000 *** 0,218 0,039 * -0,125 0,000 *** 0
Wachttijd - Gynaecologie / Verloskunde 0,299 0,003 ** 0,086 0,029 * -0,027 0,121 -0,105 0,000 *** 0,633 0,000 *** 0,241 0,000 *** -0,127 0,000 *** 0
Wachttijd - Heelkunde 0,020 0,743 0,032 0,081 † -0,022 0,005 ** -0,008 0,452 0,768 0,000 *** 0,186 0,085 † -0,163 0,000 *** 0
Wachttijd - Interne Geneeskunde 0,542 0,000 *** 0,062 0,211 0,023 0,356 -0,113 0,000 *** 0,923 0,000 *** 0,384 0,000 *** -0,132 0,000 *** 0
Wachttijd - Kaakchirurgie 1,077 0,000 *** 0,414 0,000 *** -0,263 0,000 *** -0,254 0,000 *** 0,663 0,000 *** -0,019 0,939 -0,155 0,000 *** 0
Wachttijd - Kindergeneeskunde 0,073 0,406 -0,075 0,019 * 0,041 0,007 ** 0,024 0,261 0,682 0,000 *** 0,197 0,000 *** -0,100 0,000 *** 0
Wachttijd - KNO -0,119 0,154 0,002 0,959 -0,007 0,652 -0,030 0,155 0,901 0,000 *** 0,424 0,000 *** -0,211 0,000 *** 0
Wachttijd - Longgeneeskunde 0,222 0,045 * 0,120 0,002 ** -0,036 0,056 † -0,059 0,027 * 0,912 0,000 *** 0,346 0,000 *** -0,133 0,000 *** 0
Wachttijd - Maag, darm en leverziekten 1,958 0,000 *** 0,103 0,152 -0,033 0,378 -0,373 0,000 *** 1,082 0,000 *** 0,154 0,514 -0,094 0,000 *** 0
Wachttijd - Neurochirurgie -0,600 0,007 ** 0,030 0,696 -0,001 0,978 -0,029 0,582 0,913 0,000 *** 0,415 0,315 -0,147 0,000 *** 0
Wachttijd - Neurologie 0,733 0,000 *** 0,313 0,000 *** 0,023 0,368 -0,119 0,000 *** 0,855 0,000 *** 0,427 0,000 *** -0,129 0,000 *** 0
Wachttijd - Oncologie -0,376 0,233 -0,031 0,640 0,051 0,132 0,056 0,217 1,173 0,000 *** 0,104 0,370 -0,065 0,381 0
Wachttijd - Oogheelkunde -1,207 0,000 *** -0,213 0,013 * 0,081 0,083 † 0,446 0,000 *** 0,687 0,000 *** 0,630 0,000 *** -0,104 0,000 *** 0
Wachttijd - Orthopedie 0,554 0,000 *** 0,203 0,001 *** -0,007 0,816 -0,170 0,000 *** 0,748 0,000 *** 0,265 0,000 *** -0,164 0,000 *** 0
Wachttijd - Pijnbestrijding / Anesthesiologie -1,321 0,000 *** -0,133 0,162 0,082 0,110 0,228 0,004 ** 1,405 0,000 *** 0,345 0,346 -0,126 0,000 *** 0
Wachttijd - Plastische Chirurgie 0,720 0,000 *** -0,330 0,000 *** 0,113 0,002 ** 0,270 0,000 *** 1,187 0,000 *** 0,119 0,604 -0,170 0,000 *** 0
Wachttijd - Psychiatrie 0,399 0,183 -0,923 0,000 *** 0,353 0,000 *** 0,168 0,015 * 0,853 0,000 *** 1,428 0,000 *** -0,236 0,000 *** 0
Wachttijd - Radiologie 0
Wachttijd - Reumatologie -0,131 0,576 0,085 0,400 0,019 0,678 -0,314 0,000 *** 0,811 0,000 *** 2,799 0,000 *** -0,139 0,000 *** 0
Wachttijd - Revalidatiegeneeskunde 1,015 0,000 *** -0,144 0,118 0,084 0,048 * -0,119 0,076 † 1,071 0,000 *** 0,373 0,453 -0,110 0,000 *** 0
Wachttijd - Thoraxchirurgie 0
Wachttijd - Urologie 0,133 0,235 -0,066 0,123 0,075 0,000 *** -0,050 0,086 † 0,943 0,000 *** -0,086 0,919 -0,127 0,000 *** 0
Wachttijd diagnostiek 0
Wachttijd - CT-scan 0,151 0,070 † 0,020 0,438 -0,019 0,120 -0,058 0,002 ** 0,748 0,000 *** 0,242 0,000 *** -0,130 0,000 *** 0
Wachttijd - Gastroscopie -1,420 0,139 -0,380 0,306 1,497 0,000 *** 0,158 0,494 1,739 0,000 *** 1,202 0,000 *** -0,115 0,000 *** 0
Wachttijd - MRI-onderzoek 0,404 0,006 ** 0,260 0,000 *** -0,085 0,000 *** -0,107 0,001 *** 0,807 0,000 *** 0,375 0,000 *** -0,131 0,000 *** 0
† p<.10; * p<.05; ** p<.01; *** p<.001

1) model III en model IIIs leverden bij enkele indicatoren convergentieproblemen op.
2) in verband met convergentieproblemen voor de multilevel modellen is als alternatief OLS regressie met geclusterde standaardfouten toegepast.
3) deze indicator is in verband met convergentieproblemen eerst geaggregeerd naar concern niveau en vervolgens met een multilevel model geanalyseerd.


