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Stellingen behorende bg het proefschrift
Severity of illness and costs of medical care in patients

with Acute Myocardial Infarction

door
Gemma Voss

5 februari 1993

1. De doelstelling van een patiëntenclassificatie om de daarin te hanteren catego-
rieën zoveel mogelijk medisch herkenbaar te houden staat haaks op de doelstel-
ling om de zorgkosten binnen zo min mogelijk categorieën zo homogeen mogelijk
te maken.

2. Een classificatie naar ernst van de aandoening is slechts zinvol bij 'niet-operatie-
ve' DRG's, aangezien deze een grotere heterogeniteit in kosten vertonen dan
'operatieve' DRG's.

3. Een algemene definitie van "de ernst van de aandoening" bestaat niet omdat deze
in relatie gebracht moet worden met de medische, economische of epidemiologi-
sche doelstelling waarbinnen dit concept gebruikt wordt.

4. "Given the constraints of uncertainty and the infinite variability of human biology,
no severity system can be expected to provide a perfect prediction of patient risk.
Thus, severity standardization is inherently but necessarily an imperfect tool". (L.I.
Iezzoni, 1991).

5. Empirisch onderzoek naar de interactie tussen ziektekenmerken en kosten van de
medische zorgverlening kan waardevol inzicht geven in de medische besluitvor-
ming binnen het ziekenhuis, waardoor interne besturing en beheersing van de
zorgverlening verbeterd kan worden.

6. Invoering van een eigen bijdrage van een patiënt in de ziektekosten leidt eerder
tot verschuiving van lasten dan tot beheersing van kosten.

7. Het valt te bezien of de kosten die door de voornemens voor "Stelselwijziging"
gedurende de afgelopen jaren in de gezondheidszorg zijn gegenereerd ooit zullen
worden goedgemaakt door de baten van een eventuele wijziging van de structuur
en financiering van de gezondheidszorg.

8. Met het oog op de alarmerende toestand van de Nederlandse bossen is het
wenselijk dat op het ministerie van VROM de bomen wel tot aan de hemel
groeien.

9. Het tempo waarmee een Verenigd Europa tot stand komt kan wellicht zijn
oorsprong vinden in het feit dat de deelnemers aan de Eurotop zich teveel
hebben laten inspireren door de" De Mestreechter Geis".

10. Als de ozonlaag verdwijnt gaan we een stralende toekomst tegemoet.


