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Strong governmental influence on the planning and functioning of health care 
sewices was never popular in the Netherlands during the late 1995s and 1960s. 
This, however, started tlo change rn the early 1970s. Health care expenditure, 
and especiarly the h~ospital and medical specialist sector, continued to grow in 
a period of economic stagnation and a growing awa~reness of the necessity to 
have tighter control of governmental expenditure was noted. In this period a 
ch~ang~s in idsology from secondary Yo primary care became apparent, initiated 
by dewelapments in the Scandinavian coun~tries and supra-national 
developments. This can be characterized as a period with strong tendenches 
towards democratization, which effected tlhe id1eas about decision making 
process within the health care sector. With a central-left government talking 
control in May 19173, the Memorandum on thle future structure of the health care 
system in the Netherlands published in 1974, marked the end of a long period 
of 'laissez faire" policy and the beginning of a period with strong emphasis on 
governmental control. The Almere Health Care Demonstration Project was 
developed and carved out in this timeframe 

In the years between 197'4 and 1983, plans for the decentralization and 
regionalizatlon of responsibilities in the healt~h care sector were developed, but 
never fully implemented. The Alrnere Health Care Demonstration Project started 
in 1983. This left Focal authontles in Almere with the respons~ibility for the 
planning of the primary care sector with no formal responsubility for secondary 
care planning and with inadequate instruments to combine planning and 
financing, since leg~slation in th~s field never reached Dutch parliament before 
1983. Therefore, had local government wished to exercise fin~ancial and 
structural plannling control over the entire health care system, the lack of any 
legislation made this impossible. 

When the Allmere Health Care Demonstration Project was ilmplernented, the 
climate un health care polvcy also started to change. With the publncation of the 
Dekker-report 'willingness to change' in 1987, ~t became obvious that future 
de~elopme~nts of D~utcli health care pol~cy would not follow the 'Almere-model' 
but rather a system wIlth relatively strong emphasis an market forces and less 
governmental control The Allmere derno,nstration project therefore no longer 
functioned as a nat~onal experimental case study. Considering these 
circumstances it is difficult to blame the local government for not ensuring the 
further implernen~tatuan of th~e Amere Wealth Care Demonstration Project. It can 
therefore be said that the Alrnere Health Care Demonstration Project was newer 
provided with the opporfumity to prove that an alternative system of health care 
facilities based on the pr1ncip4e of strong governmental influence can function 
and bring about the goals set at the start of the experiment 
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The Almere Health Care Demonstration Project, however, did illustrate that EI 

primary-case-biased organizat~onal structure can ?unction. Regarding one of tlhe 
important goals of the experiment, the treatment of more people in primary care 
serv8lwices, is both realistic and feasible. Overall, health care facilities in Almere 
hawe been able to deal adequately with Almere's relatively high level of 
morbidity. Higher morbidity rates in general practice were not rni~rrored in higher 
referral rates, sy~ggesting that reinforcement and integration in primary care can 
be successful instruments in reducing the costs of health care sewices in 
general. Altho~gh, facts and figures presented did not provide a definite answer 
or prove, the results found could be interpreted as being due to the Almere 
experiment. They show that a system of health care facilities based an the 
hanaged care' principle can Functbon in a less favourable surrounding. 
Furthermore, the experiment ~ndtcated the difficulty in combining this goal with 
the wishes and demands OX all patients, which is illustrated by the f ad  that 
patient satisfact~on does not generally exceed and In some instances is lower 
than the national level. It also illustrated by the difficulties of controlling the 
utilization of hospital services Albert, one of the important goals, which was to 
reach a limited number of hospital admissians, was not achieved. 

The A'lrnere Health Care Demonstration Project also sh~owed thal the structural 
and functional integration of the three important echelons - basic care, primary 
care and second~ary care - was difficult ta realize, even under almost optimal 
conditions as in the 'new town'oof Almere. Vested interests of the individual 
parties were not easily supplanted by a common interest. In general, it can be 
co~ncluded that the process of bntegration showed to be more successful for the 
creatian of new organizations and structure than for transferring existing 
organizations. One of the lessons to be learnt from the A'lmere Health Care 
Demonstration Project rs that a drastic reosganlrakion of a health care system 
will probably olnly succeed when sufficient suppod from all involved parties 
exists lf over a prolonged period of time such support is questionable, it is 
perhaps more appropriate to apply a 'small stephstrategy by introducing the 
most supported elements f~rst 

The fact that the majority of goals of the Alrnere Health Care Project were not 
met during the 10 years between 1983 and 1993 was more likely due to the time 
than to the expectatrons during the project One rnig~ht say that the expectations 
set at the beginn~ng of the demonstratran prolect were simply too high 

This however, does not imply that there is no future for (parts of) the Alrnere 
Wealth Care Dernonstrat~on Project Orre of the most important examples 1s the 
Almere Primary Health Care Foundation The Foundat~on plays an extre,mely 
important role in n~egotlatrons wrth other parties, such as insurance companies. 
Speaking on behalf of more than 1,000 employees the APHCF is not only an 
~nterestnng partner to co-operate with, but also a strong opponent where 
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disagrslemenf occurs. Secondly, a health care system organized on the basis of 
the %I~rmsre rnoclelbnables investments In health care services which cawlld not 
be paild for or organized by a Fraglmented system (e.g. the primary care 
emergency centres, the instalilat~on af computer systems in all general practices, 
the possibility to develop and introduce tailormade pratecots and standards for 
th~e different health care services). The introduction of computer systems can be 
bene81dal far o w  er mar@ party. For general practitioners it can reduce the 
practitioners' wccrrkload; it will facilitate the work and improve the quality OF care 
from e professional point of wiew. For cenfral management it will provide more 
insight in the performance-related employment data, including the possibilities 
far audit. 

2108 New land, new town, raew health cam system 



In werden door de Engelse g e z ~ n d h e i d s r o i l g o n ~ o e ~ ~ ~  Madin Buxton 
drie s@llingien geponeerd. De drie 'wetten van Buxton'. De eerste stelling luidde, 

nileuw@ onwikkelingen in de ZorgSeCtolr pas aanleiding geven tot onderzoek 
OP3 het moment dat het eigenlijk te laait is om zo'n evaiuatie-ondsrzoe'k. op een 
methodisch verantwoorde maa7ier op te zetten. De derde stelling was, dat de 
uitkomsten van een onderzoek niet passen in het beleid van de welr~-hillende 
partijen, niet het g,e@valwieerde beleid maar de opzet van het op&=oek ter 
discussie wordt gesteld. Wetten waarschijnlijk ap meer terreinen van toepassing 
zijn dan enkel de gezondheidszorg. Dat geldt ook voor de tweede wet van 
Buxton: tegen de tijd dat een onderzoek of experiment is afgelapen zal de 
belangstelling wan de beleidmakers zijn verschoven naar andere problemen en 
ontwikkelingen. Deze tweede 'wet van Buxton' vormt een goede introductie van 
heit centrale onderwerp van deze case-studie, de evaluatie van het beleids- 
experiment gezondheidszorg Almere. 
In de paragraaf die volgt op deze inleiding zal eerst een schets worden gegeven 
van de belangrijkste beleidsproblelmen ap het 'terrein van de gezondheidszorg 
Rn Nederland in het beglin van de jaren, 70 eln de oplassingen die men voor deze 
problemen zag. Dit was immers het moment dat elr niet alleen voor het eerst 
sprake was van de rnogehijkheid om in Almere de gezondheidszarg op een 
experimentele wijze op 'te zetten, maar ook het tijdstip waarop op regerings- 
niveau uitdrukking werd gegeven om te komen tot herstructurering van de 
zorgsector. De nieuwe stad Almere bood de gelegenheid om een stelsel van 
gerondheidssorgvoorzieningen op te bouwen, dat paste biij het ideaalbeeld van 
die tijd. Een ideaalbeeld met een sterk sturende en plannende overheid, waarbij 
de nadruk lag op de structuur wan het stelsel van zorgvoorzieningen. Aan de 
hand wan de resultaten van het evaluatie-onderzoek rond het Experiment 
Gezondheidszorg Almere zal worden nagegaan wat er terecht is gekomen van 
deze idealen. Iln hoeverre is het afwijkende stelsel van gezond~heidlszorgvoarrie- 
ningen in Almere gerealiseerd en zijn de inhoudelijke daelstellingen gehaald? 
&laar ook: welke factoren hebben belemmerend (of juist strmwlarend) gewerkt? 
Ter afsluiting wordt aandacht geschonken aan het gezondheidszorgbeleid van 
de overheid in de periode tussen het begin van hst Experiment Ges~ndheids- 
zorg Almere in 1983 en het aflapen wan de experimentele status in 1992 
Nagegaan zal worden of en op welke wijze het reilen en zeilen van het experi- 
ment is be'invloed door hetgeen zich u ~ 1 i  de beleidsslector heeft afgespeeld, eln QP 
welke wijze het Iabiijkend) stelse\ van geizondheidszorgvoarzieningen in Almere 
heef"t ingespeeld en nag kan inspelen de I-uerstrrsdurerilngi van de gezond- 
heidszorg die in de jaren na het verschi~nen Wan de advieren van Commissie 

Dekker gestalte heeft gekregen 
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De onderzoieksvragen en het colnceptwieie kader 

Hst Experiment Gezlondheidczoug Almlere is op tte vatten als een beleidsexpe- 
rirnent dat vorm heeft gekreglerr in een politieke en emnomisch~e context, waarbij 
internationalle onhikkelirngen mede een rol speelden. De eerste Wee onder- 
zoekswnaigen die aan dil proefschrift ten grondslag liglgen hebben betrekking op 
deze context. 

Q1 Moe past hlet Experiment Gesondh~eidssorg Almere in het streven naar 
meer invloed vaar centrale oxllerheidsinstanties in de organisatie en 
planning van het stelsel van Nederlandse gezondheidszorg-voorzienin- 
gen in het midden van de jaren 70, en de daaropvolgende introductie 
van marktwerking in de gezondheidszorg in het midden wan de jaren 
80? 

AIS conceptueel kader voor d e  evaluatie wan hel (veld) experiment Almere, Is 
gekozen voor een model dat de mogelijkheid in zich heefi het project op een 
adequate wijze te beschrijwen en dat ruimte biedt om na te gaan of de inhoude- 
lijke verwachtingen zijn gerealiseerd (zie Schema 1). 

Schema l. Model voor de evaluatie van het Experimlent Gezondheidszorg 
Almere (Bron: Stake, 1967) 

GEPLAND 
PROGRAMMA 

l 
theoretische 
samenhang? 

il 
theoretische 
samenhang? 

gepland 
resu~ltaat 

overelen- 
stemming? 

I 
ernpinsche 

samenhang? 

avereen- 

I 
steivrn~nig? 

l 
empirische 

samenhang? 

overeen- 
sternm1ng7 
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Uit het model kunnen drie anderzoeksvragen worden afgeleid die betrekking 
h,ebiIben op de feitelijke resultaten wan hel evaluatie-onderzoek. 

Q2 Is er een thearetisc;he samenhang tussen de gelplainde middelen, de 
ungeschaitle condities en de beoogde doelen 7 

Q3 Is er awereenstenairning tussen het g~eplande en het gerealiseerde 
programma, ofwel tussen de geplande middelen, condities en dlaelen 
en de daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerde middelen, condities en 
doelen ? 

Q4 Is er sprake van een empirische samenhang tussen de gerealiseerde 
middelen, de in praklijk opgetreden condities, en de gerealiseerde 
doelen ? 

Behalve het (inhoudelijke) streven om mensen zelf verantwoordelijk te laten zijn 
voor hun gezondheid en hen te leren zo doeltreffend mogelijk gelbruiik te maken 
van de eigen mogelijkheden, werden met de nieuwe structuur drie doelen 
nagestreefd. Dit zijn: (l) substitutie wan zorg, wan tweede naar eerstelijnszorg, 
en van professionele naar mantel- en zelfzorg, (2) een goede kwaliteit van zorg, 
en (3) kasten die maximaal even hoog zouden zijn als in de 'traditionele' Neder- 
landse gezondheidszorg. 

De middellen die men dacht in te zetten om deze doelen te bereiken richtten zich 
vooral op de structuur van voorzieningen en de inhoud van zorg die wolrdti 
geboden. Bij de struclluur karn men denken aan zowel de wijze van argainicait~ie 
van zorgvoorzieningen (koepelorganisaties, bestuursparticipe2ie, loondienst voor 
alle sorgverlelners) als aan de wijze waarop instellingen In de praktijk vorm 
krijgen (gezond~heidscentra, een relatief kleiin ziekenhuis). Middelen die zich 
richten op inhoudelijke ve~rnieuwing van het zorgproces zijn vooral te vihden in 
bijvoorbeeld het op elkaar afstemmen wan behandelingen, de invoering ven 
protocollen, en het stimuleren van overleg en aanvullende scholingen. 

Of deze middelen ook daadwerkelijk hebben geresulteerd in het bereiken van 
de doelen, zal mede afhangen van de mogelijkheden die de omstand~igheden 
boden. De vero~nd~erstelling is, dat het van de grond af opbowweru van de 
gezondlh~eidszo~rg in Almere goede mogelijkheden bood voor de realisatie van 
een fundarmen.teel andere opzet, mils de betrokken pat-tijen zouden meewerken, 
de regelgeving een experiment als het EGA zou toelaten en mits men zou 
sllagen de (sYructuuele en inhoudelijke) opbouw van klef stelsel van zorgvoolrzie- 
ningen parallel te laten lopen aar: de groei van de gemeente. 



De wens om %e komen tot een nieuw type gez~ondheidszorg dateerde niet van1 
vandaag of gisteren. Reeds in het begin van de Jaren 46) werd vastgesteld dat 
de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland eigenlijk anders zou 
moeten. Met een spilfunctie voor de huisarts, weel a1andach.l voor samenwerking 
tussen de verschillende disciplines, loonrlien~st voor zorgverleners en een sterk 
sturende overheid1. Dat ~eranderi~ngen op papier eenvoudiger zijn dan in de 
praktijk, bleek zo" 22 jaar Yates toen de gelegenheid zich aanbood om in de 
polder Oostelijk Flevalarrd en de nieuwe stad Lelystad op experimentele basis 
te kornen tot een andere opbouw van de gezondheidszorg. Een mogelijkheid die 
uiteindelijk, om een weelhsfd van redenen, niet kon warden benut. De belangrijk- 
ste reden: de tijd was er simpelweg nog niet ri,ip voar. 

Dat verandert In hst begin jaren 70, toen er op het terrein van de giezondheids- 
zorg sprake was van een aantal ontwikkelingen. Als eerste moet woIrden 
glonaemd de sterk aplopends kosten van de g~ezondlhei;dszorg. met name voor 
wat betreft de ziekenhuissector. Koctenstijgin~gen die bij een groeiende econamie 
wellicht zonder problemen konden worden opgevangen, maar un tijden van 
recessie zoalis die zich op dat moment aandiende een extra m a a r  gingen 
drei~ik~ken op de owerheidsbegroting. Ten tweede drong het besef door, dat er in 
Nederland eigenlijk sprake was wan een sterk versnipperde, verz~uilde en daar- 
door weinig eSFicienle gezondhsidszarg, met een lappendeken van financierings- 
stromen. 

Een aanzet om te komen tot het oplossen van de problemen, die het gevolg 
walren van deze onlrurikkelungen, bood de in 1974 door het Ministerie wan Volks- 
gezandheid en Milieuhygiene onder verantwoordelijkheid van de toenlmalige 
staatssecretaris Hendriks uitgebrachte Structuurnota Gezondheidszorg. Kern- 
begrippen uit deze nota waren: regionalisatie en decentralisatie, echelonnering, 
en substitutie van zorg Pla~nningstaken op het terrein van gezondheidsrorgwaor- 
zieningen moesten verschuiven naar gemeentelijke en provinciale overheden, 
waarbij op regionaal nivealu een netwerk van voorzieninICpen tat stand diende te 
worden gebracht afgestemd op de behoeften binnen die betreffende regio. De 
gezondheidszorg diende gestructureerd te moeten worden in echelons. De 
toegang tot de tweede lijn (ziekenhiuissosg, specialistische zorg) en de derde lijn 
(langdurhge intramurale zorg in bijvoorbeeld verpleeghuizen en zwakzinnrgen- 
voorzieningen) kwam te lopen via de eerste lijn (direct toegankelijke, generalis- 
tische zarg) en meer in het bijzonder via de hwlsailts. De basis van een derge- 
lijke opbouw in de worm van een p~rarnude wo~dt gevormd door de hulde' lijn, 
ofwel de basisgezondheidczorg, die was gericht op collectieve preventie. Doolr 
het "oplossend vermogen' van de eerste lijn te vergroten, zou het mogelijk 
moeten zijn te komen tot subst~tutie van zorg. Er zouden minder mensen kunnen 
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worden verwezen naar de medisch specialist: en patienten zouden doer een 
adequaat opnamebeleid van ziekenhuizen na een behandelintg eerder naar huis 
kunnen Al deze doelstellingen wilde mlen bereiken door een pakket vain maat- 
regelen, waarin de sturende hand wan de overheid zichtbaalr zou zijln. Genoemd 
kwinnen worden een beperking wan de capaciteit van de Weedelijnszorg ('bsd- 
denredluctie'), volu~megroei in de eerstelijIn {het aanstellen wan meer hulpwer- 
leners), het verbeteren wan de opleiding (instelling huisartsoplelding) en het 
stimuleren van samenwerking tussen hullpverleners in de eerstelijn (stirnulerings- 
premies voor gezondheidscentra). Deze ideeën, verwoord in de Struct~uwrnota 
Gezondheidszorg van 11974 en verder uitgewerkt in een aantal aanvullende 
nota's en adviezen, zouden uiteindelijk moeten resulteren in een nieuw, wettelijk 
verankerd stelsel van gezondheidszorgvoorzieningen in Nederland. Een atellsel 
dat naadloos aansloot bij de ontwikkelingen gepropageerd door de World Health 
Osganisation (WMIO) in zijn Wealth for all by the year 21300' strategie en ontwwik- 
kelimgen in de Scandinavische landen. De nieuwe gemeente Almere bood 
daarbij een uitgelezen mogeliljkheid om te kijken of een dergelijk Ideaalbeeld ook 
daadwerkelijk in de praktijk kon worden gerealiseerd en ook daadwerikelijk die 
resultaten sou opleveren die de beleidmakers op dat moment voor ogen 
stonden. 

Daarmee is de eerste londerzoeksvraag beantwoord. Met Experiment Gezond- 
heidszorg Almere ademt in al zijn beleidsplannen het streven naar meer invloed 
voor owerlheidsinistanties op de organisatie en planning van het stelsel van 
gezondheidszorgvoorzieningen in het midden van de jaren 70. 

E~a lua t i e -on~de rzoek  rondom he t  Experiment Gezondheidszorg 
Almere; de drie resterende onderzoeksvragen 

Het Experiment Gezondheidszorg Almere (EGA) was een omvangrijk en veierli- 
omvattend project. Achtergrondgedachte was, dat door het tot stand brengIlenl 
van een hechte en sterke eerstelr~nsgerondheidszorg, er minder een beroep 
gedlaan zolu hoeven te worden op de tweede lijn, zodat deze krep kon worden 
bemeten. Een hechte eerste lijn stond in Almere voor het binnen @&n organisatie 
brengen van alRe hulpve~rleiners in de eerstelipnsgezondheidczorg, met zorgvsr- 
lening vanuit wijkgerichte gezondheidscentra Een sterke eerste lijn h~ield in, dat 
de capaciteit boven het landelijk gemiddelde lag. Een krap bemeten Weede lijnl 
betekende een capaciteit aan beschikbare ziekenhuisbedden die nadrukkelîjlk 
lager zou liggen dan het landelijk g~emrddelde. Om productieprikkels binnen de 
tweede lijn zo laag mogelijk te houden was de gedachte dat rnediscih cpecialis- 
ten van het toekornstig~e Almeerse zuekenhwis in loondienst moesten korneln. De 
sarnenha,ng in het hele stelsel van voorzieningen zou tot stand warden gebracht 
via een planning onder g~emee~nteliijke regie (bestuurlijke samenhang), &&n 



financieel kader voor de gehele Almeerse gezondheidszorg (financiële samen- 
hang) en beheersorganisaties per rorgsecior (structurele en inhoudelijke samen- 
hang). De inschatting was dat deze ahijkende struc2uiur in Almere tot stand 
gebracht kon worden, omdat het voorzienilngenapparast van de grond af moest 
warden opgelbouwwd, waardoor men veel minder met gevestigde belangen te 
maken had dan in de rest van Nederland. Men kon met een schone lei begin- 
neln. EvallwaZie-onderzoek zou daarbij antwoord moeten geven op de vraag of 
rok nieuw oielsel van zorgwoorzien~ingerr tot stand kon worden gebracht, en of 
sok nniew~w stelsel ook daadwerkelijk zou functioneren zoals de beleidmakers 
voor logen stond. 

Onderzoeksvraag 2 

Onderzoeksvraag 2 was praktisch wan aard. Mocht men op grond van eerdere 
enraringen, de beschikbare literatuur en 'gezond verstand' redeneringen ver- 
wachten dat het experiment Allmere oolk daadwerkelijk datgene sou opleveren 
wat de beleidmakers in 1983 voor ogen stond? Het antwoord op deze aiinder- 
zoekswraag is terug te win~den rt-i hoofd~stuik 3 In dil h~ofdsXuk werd, op glrond van 
de beschikbare (nationale en internationale) onderzoeksbevinldingen en 'gezond 
verstand-redenerii7igen1, vastgesteld dat het er in theorie voor Alrnere goed 
uitzag. Middellen en doelen sloten in principe op elkaar aan. Tevens werd in dit 
hoofdstluk vastgesteld dal de drie belangrijkste condities die aan het model 
Almere ten grondslag lagen woldoend~e realiteitsgehalte hadden. la: principe 
bestond er in Almere een 'tabula rasahsituatie, zij het dat er inmiddels zeven 
jaren waren verstreken tussen het moment dat de eerste inwoners naar Almere 
kwamen en de feitelijlke start van het experiment Almere. Met betrekking tot de 
gewenste continuïteit iin overheidsbeleid (conditie 2) waren er in 1983 geen 
tekenen die erop wezen dat deze conditie onhaalbaar was Hetzelfde geldlt voor 
conditie 3: de mogelijkheid om de op- en uitbouw van de gemeente Almere hand 
in hand te laten gaan met de opbaiiw van het gewenste stelsel zorgvooroe- 
ningen. Ook dleoe conditie was niet irreeel. Daarmee werd onderzoeksvraog 2 
heantwoord. 

Onderzoeksvraag 3 werd, op grond van het door ons gekozen conceptuele 
kader, opgesplitst in drie deelvragen. (1) Zijn de beoogde middelen van het EGA 
ook daadwerkelijk in de praktijk geireal~seerd? (2) Zijn de invoeringsmogelijk- 
heden of condities juist ingeschat? (33 Zyri de beoogde doelen op het terrein van 
swbstituitie, kwaliteit van zorg ei1 kositenantwikkeling in de praktijk gehaald? 

(l) Mîddicalilsn. In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat de midldelen, die [n structureel 
opzicht gericht zijn op het tot stond brengen van een sterke eerstelijn en een 
krap bemeten Weedelijn, tussen 1983 en 11993 voor een belangrijk deel zojn 
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gerealiseerd. Koepelorganisaties voor de eerstelijnszorg (EVA), de ouderenzorg1 
{Delta) en voor de zorg aan geestelijkte en lichamelijk gehandicapten zijin tot 
stand gebracht. Hetzelfde geldt voor het Samenwerkingsverband Almeerse 
Gezo~ndheidsrorginctellingen (SAIG), één overkoepelende patigntenorganisatie 
(SIIOP), het (bijna) exclusief werken vanuit buuegerichte gezondheidscentra. Het 
Flevo ziekenhuis en het gecombineerde verpleeg/ verzorging~shuis "e Kieken- 
dilef hebben in grote liInen de warm en omvang gekregen die is terug te vinden 
iln de oorspronkelij~ke projectplannen wan het EGA. Nliet, of in beperkte mate, 
gerealiseerd zijn de beoogde planning onder gemeentelijke regie, een Integlraal 
financieel kader voor de hele Almeerse gezondheidszorg en loondienst voor alle 
specialisten in het Flevo ziekenhuis. 

De nadruk die tijdens de werkingsduur wan het EGA heeft gelegen bij de opbouw 
ven de structuur van voorzieningen, bjkt ten koste te rijn gegaan wan de midide- 
len die zich vaiaral richten op de inhoud van het zorgproces. Die inhoudelijke 
vernieuwing wan het zorgproces heeft lange tijd op het tweede plan gestaan; van 
de ambitieuze plannen voor i~nhoudellijke samenwerking tussen echelons en 
binnen de intramurale sector lijkt vooralsnog weinig terecht te zijn gekernen. 
Behalve een te optimistische inschatting van de mogelijkheden tot integrale 
invoering van het EGA, zijn mogelijke oorzaken de late opening wan het Flevo 
ziekenhuis en de verschillen in cultuur tussen de verschilliende echelons. 

(2) Irrvoeringsmogelijkheden. Hoofdstuk 5 maakt dluidielijk dat, voor wat beitreft 
de gerealiseerde condities of invoeringsmogelijkheden, de inschatting dat i~n 
Almere 'met een schone lei"on worden begonnen te veel op 'wishfwl thinking' 
gebaseerd is geweest. Bestaande regelgeving bleek een lastig te omzeilen klip 
bij een grootschalig zorgexperimenben als het Experiment Gezondheidszorg 
Almere. Nieuwe organisaties bleken moeilijker van de grond te tillen dan in de 
oarspronkelijke projectplannen werd verondersteld, tewijl bestaande organisaties 
zich somls maar moeilijk konden schikken in de voor Almere vastgestelde 
structuur en werkwijze. Daarbij komt, dak een aantal externe onhvikkeling~en die 
sterk van invlaed zip g~ewesst op het experiment, tevalren niet waren voorzien 
of Ze optimistisch zujn ingeschat Een woarbeeld van zo'n ontwikkeling was de 
geplande groei van de bewoliking. Een snelle bevolkingsg~roei was verwacht; niet 
dek de Almeerse bevolking minder gezond zou zijn dan de doorsnee inwoner wan 
Nederland, hetgeen belangrijke consequenties had vaor hlet gebruik van medi- 
sche vaorzieninge~n. Een ander voorbeeld un de sfeer van hlet overheidsbeleid 
zijn de ontwikkeleln in hlet midden van de jaren 80. In het  averheidsbele~d vond 
in deze periode een verscl-iuiwrng plaats in het denken over de gezondheidlszorg, 
waardoor het Experiment Gerondhendszorg Almere in feite al6 h&sterd na de 
maaltijd' kwarn. De plannende en stiu~rend~e overhercl maakt plaats v006 een 
positie wan de overheid op de achterg~rond en een meen prominen~te rol vaor 
aanbieders en finan,ciers. Een verschluiving in het overheidcdenken over de 
gezondheidszorg die weliswaar geen directe consequenties had voor de uitvroe- 



ring vain de Almeerse experiment, maar indirect zijn schaduwen vooreilit wierp en 
up de achtergrond wel degelijk zal hebben meegewogen bij de ops2elliing van die 
verschillende partijen bij het uitstippelen wan de te volgs~n koers. 

(S) Doelen. Kernvraag bij het EGA is af de beoogde doelen - substitutie wan 
zorg, kwalitatief goede zorg en kostenlbeheersing - daadwerkelijk zijn gereali- 
seerd. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 wordt hier nader op ingegaan. Uit deze 
hoofdstukken blijkt dat een eenduidig antwoord op deze vraag moeilijk te geven 
is. Metbetrekking tot zowel de verschuivingen bin~nen de intramurale sector als 
bij de verschuiivinigen van intramurale zorg naar zorg verleend in de Almeerse 
eerste lijn zijn de uiteindelijke resultaten mager. Wordt rekening gehouden met 
het feit dat de bevolking van Almere relatief jong is, dan geldt dat het gebruik 
van klinische voorzieningen in Almere bij het aflopen van hei experiment niet 
lagier is dan in de rest van Nedlerland, terwijl een ~erschuiving van klinische zorg 
naar poliklinische zorg en dagbehandeling en van verpleeghuis naar wer- 
z~rgiiinigshwís in 1992 nog niet kan worden aangetoond. Wel iets lager is de 
Iigduur bij ziekenhuisop~name, maar het verschil tussen Almere en de rest van 
Nederland is gering. Uitgangspunt van het experiment Almere was, dat verster- 
king wan de eerste lijn sou moeien resulteren in relatlief lage veuurijccijfe~rs naar 
medisch specialisten en, indirect, tot lage aantallen ziekenhulisopnamen. Een 
lage opnamecoëfficiën~t is (nog) niet gerealiseerd. Een laag veiuvijscijfer voor de 
Almeerse huisartsen wel, tenminste als we kijken naar het aantal verwijzingen 
per 11101010 contacten. Echtes, omdat de doorsnee inwoner wan Almere zieker is 
en bij ziekte vaker bij de huisarts komt, heeft dlit op het moment van aflopen van 
het experiment n~îet geresulteerd in een laag venvijscijfer per 110QO patientenl. 
Toch mag geconcludeerd worden dat de het wat 'zieker' zijn van de inwoners 
van Almere goed en adequaat werd opgevangen doolr sen 'sterke' eerstelijns- 
zorg. 
Kwaliteit van zorg laat zich moeilijk inelen. Er kan worden gekeken naar de 
structuur van de zorgverlenling en zorgvoorzieningen of naar het zorgproees, 
maar bijvoo~rbeeld ook naar het oordeel van de inwoners van Almere over de 
gezondheidszorg. Een maat voor de kwaliteit van de structuur van voorzieningen 
ia het aantal beroepsbeoefenaren en de wijze waarop wordt gewerkt. Enerzqds 
geldt diat de aanltallen zorgverleners b ~ j  de meeste beroepsg~mepen voldoen aan 
de doelstellingen van het EGA. Anderzijds moed worden vastgesteld dat individu- 
eAe beroepsbeoefenaren qula taakopvattingen niet of weinig versch~illen van hun 
beroepsgenoten in de rest van Nederland. In de zorg zelf zien we in Almere 
relatief veel voorlichting en informatie aan de patulënt en veel onderling overleg. 
Kortom kwalitatief goede zorg. Kijken we naar de continuiiteit van zorg, dlan zijn 
@ K  naast positieve punten - zoals de integratie van zorgvoorzieningen in het 
gecombineerde verpleeg- en verzorgingshuis 'De Kiekendief- ook negatieve 
punten. Aanlgetoond is dat het verloop onder zorgverleners in Almere relatief 
groot was en patiënten heb1ben waak te hadden met wisselende personenl. Bij de 
gebruiker van de Almeerse zorgvoo~rzieningen overheerste een g~evoel van 
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tevredenheid. Tevreden, maar niet meer dan elders in willekeurige gemeente in 
de rest van Wederlanld en op een aa~nial punten duidelijk wat meer scepsis. Deze 
grotere ontevredenheid gold met name de g~epercipieerde bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van de eerstelìjnswoorzieningen buiten de kantooruren en de 
wachttijden bij een bezoek aan het gesondheidscentrwrn. 

Onze eindconclusie met betrekkung tot het kostenaspect kan kort zijn. In siijn 
algemeenheid zijn es weinig redenen aan te nemen dat de totale kosten wan de 
Almeerse gezondheidszorg in 1992 of i993 duidelijk lager liggen in vergslijking 
tot de rest van Nederland. Dit was  overigen,^ ook niet dle d@ielstelliing ven het 
Experiment Gezondheidszorg Almere. Immers, hierin werd gesproken van 
optimale kwalfieit van solrg tegen acceptabele kosten De kasten van de zieken- 
huissector in Almeire zijn niet lager dan in de rest van Nederland. Bij de kosten 
van de eerstelijnszorg en ouderenzorg komt het Nlmeerse model' een fractie 
duurder uit dan Nederland, maar (ook) hier geldt dat op deelterreinen wel 
degelijk sprake was van een sulccesvol bele~d. Voorbeeld is het lagere aantal 
kostengenererende ver~richtingen door de Almeerse huisartsen, zoals hel voor- 
schrijven van medicijnen of de aantallen verwijzingen per IOCElO contacten. Een 
eilndconclusie dat bij het eind van het Experiment Gezo~ndheidszorg Allmere de 
uitgavein op het terrein van de gezondheidszorg nagenoeg gelijk of een 'fralctie 
hoger zijn dan in de rest van Nederland is verdedigbaar. 

Onderzoeksvraag 4 betrof de vraag of er in de praktijk daadwerkelijk sprake was 
van een empirische calmenhang tussen gerealiseerde middelen, opgetreden 
in\uroeringsmogelijkheden en de mate waarin de uiteindelijke doelen zijn g~ereali- 
seerd Deze vraag laat zich moeiIlijk eenduidig beantwoorden als gevolg van de 
manier waarop het evaluatie-ondersaek rondom het Experiment Gezondhelids- 
zorg Almere is opgezet Keiharde coiruclusres op basis van een veldexperiment 
zoals het Experiment Gezondll-ieidszorg Allrnere zijn in de regel niet goed rnoga- 
lijk. Almere is geen laboratolrium waarin men, op wetenschappelijk verantvJocsrde 
wijze. kan nagaan of een verondersteld effect ook daadwerkellijk optreedt ond6c1r 
invloed van de experimentele factor. Het feit dat Almere is op te vatten als een 
'black box' met een groot aantal input-variabelen in de vorm van in te zetten 
tmiddeleln en eein groot aantal output-varlabelen in de vorm van resultaten, maakt 
dat het buitengewoon maerlijk is oorzaak-gevol~g relaties te leggen Voor een 
aantal afzonderlijke resultaten kan (binnen ctatist~sche grenzen) aanriemellijik 
warden gemaakt dat een gevo~id~en effect niet het gevolg is van een aantal1 
variabelen waarvoor gecontroleerd kan worden Welnswaar kan op een aantal 
punten de situatie in Almere worden vergeleken met de rest va~n Nederland, en1 
kam aannemelijk worden gemaakt dat de vesschil~len die er zijn te maken hebben 
met bnjvoorbeeld de keuze in het experiment om te werlken vanuit wijkgerichte 

Samenvatting 21 J 



gezondh~eidsmntra~ Ech~ter, om effecten eenduidig Em te kun~ne~n schrijven aan 
'het Almeerse model' ontbreken de mogelijkheden. 

Dit gezegd hebben~d kon, in hoofdstuk 9, worden vastgesteld dat er hei vaar een 
aantal zaken aannemelrj~k is dat er sprake uic van de veronders;telde empirische 
samenhang. Dit gold met name een aantal van de doelen dlie betrekking hebben 
crp de kwaliteit wan de zorg in Almere in professioneel opzicht zowel als vanuit 
het psrgpedief van de gebruiker wan zorgvoorzieningen. Een vaIn de werkzame 
bestanddelen van het expelritment Almere lijkt hi~er de concentratie van eersb- 
liijin~svoorzieniunge~fl in mw~ltidisciplinaire gezondheidscentra te zijn. Een dluidelij~k 
negaaiefi punt was de tevredenheid van patiënten met het functioneren van de 
huisarts. Well~isuaair is ook iln Almere het overgrote deel wan de bevolking 
tew~reden, maar de percentages lagen significant lager dan in de rest van Neder- 
land. De relatie tussen (on~)ievredenheid en het 'Almeerse model' kon niet 
worden 'wegverklaard' met behulp van andere variabelen. 

Met (voor lop ige)  eindoordeeil 

Een eindoordeel cover het Experiment Gezondheidszorg Almere! in termen van 
"eeslaagd' of 'mislukt' is eigenlijk niet te gewen. Wel kan worden vastgesteld dat 
het Experime~nt Gezondh,eidszorg Almere in zijn opzet, doelste~llingen en uiher- 
king aansloot bij het beleid op het terrein van de gezondheidszorg dat tot het 
midden van de jaren 80 gold, als testcase voor geplande landelij,ke ontwikke- 
lingen. Dat het overheidsbeleid uiteindelijk (althans op papier) een andere 
richting insloeg, kan men de opstellers wan de Almeerse plannen rnoeil~ijk 
velmiijten. 

Terw~gblikkend kan de e~indconclusie worden getrokken dat de structuur, zoals die 
was voorzien in de plannen die ten grandsllag liggen aan het Expe,rl~rne~nt 
Gezondheidszorg Almere en die als het ware een vertaling vormen van de 
cultuur in het overheidsbeleid aan het eind van de jaren 710 en het begin valn de 
jaren 80, grotendeels tot stand 11s gebracht. Uitzonderingen daarop zijn centrale 
planning, ken financieel kader voor alle instellingen werkzaam op het terrein van 
de Almeerse gezondheidszorg en het loondienstverband voor alle med~isch 
specialiste~n werkzaam in het ziekenhuis in Almelre. Met betrekking tot de op de 
inhoud van het zorgproces gerichte middelen moet worden vastgesteld, d~at deze 
in mindere mate zij~n gerealiseerd Wel zijn met een goed functionerend stelsel 
wan koepelorganisaties gunstige voorwaarden geschapen om deze inhoudelijke 
doelen alsnog te bereiken 

Kilken we naar de doelstell~ingen op het terrein van de slubstitutie van zorg, de 
kwalilteit van hetgeen de inwoners van Almere op het terrein van de zorg wordt 
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geboden en de koste~nfactor, dan moet onze eindconclusie luiden dat dle ambi- 
tieuze doelstellinugen biij het einde van het proijlect in 1993 vooralsnog voor het 
grootste deel niet zijn waargemaakt. Een veelheid van ambities, de wens om 
alles ineens te doen en een te groot optimisme met betrekkintg tot de mogelijk- 
heden tot intvoering van de experimentele opzet liijlken zich hier te wreken. 

Is het voor het voormalig Experiment Gezondheidszorg Almere toch mogelijk te 
overleven in een omgeving die qua cultuur zo duidelijk afwijkt van de omstandig- 
heden waaronder van het nieuwe stelsel van zorgvoorzieningjen oorspr~nkelij~k 
op de rails werd gezet? Wj denken van wel. Reeds tijdens de implernentatiehse 
van het experiment, toen de beleidsomslag bij de landelijke overheid zichtbaar 
werd, is een aantal bakens verzet. Wet oorspronkelijke ideaal, een sterk centra- 
listisch gestuurd stelsel van zorgvoorzieningen, maakte nog tijdens de uitvoering 
van het experiment plaats voor een meer decentraal gestuurd systeem, met 
werkmaatschappijen in het bezit van een eigen budgetweranhwoordslijkheid. De 
stringente koppeling tussen woonadres en het ingeschreven staan bij een 
specifiek gezondheudscentrum werd opgleheven en vrije vestiging van zosgver- 
leners buiten de gezondheidscentra werd (mondjesmaat) toegestaan. Op het 
inhoudelijke vlak werd de aandacht, conform de heersende trend in Weiede helft 
van de jaren 90, gericht op functionele samenwerking binnen netwerken rond 
categorieen zorggebruikers. Tenslotte kan worden gewezen op de bundellling van 
krachten op twee deelterreinen van ae zorg, die Almere ook bij een nieuwe 
~nrichting van de gezondheidszorg conform het concurrentiemodell wellicht een 
voorsprong geven ten opzichte van andere gemeenten. Dat zijn de Stichting 
Eerstelijns Voorzienmgen Almere (EVA) en de Stichting Informatie en Ondersteu- 
ning Patiëntengroepen (SIOP). Met de EVA beschikt Almere over eBn aan- 
spreekbare organisatie voor zorgverleners in de eersteilijn. Een organisatie met 
managementservaring, die sterk genoeg is om te controleren en te onderhan- 
delen met financiers en die zich in potentie in de richting van 'fundholder' of een 
organisatie vergelijkbaar met de Amerikaanse Health Maintenance Organisations 
(HMOs] zou kunnen onbkkelen Wat de EVA is voor de Almeerse eerstelijn, Is 
de SICDR voor de Almeerse gebruikers van zorgvc3onizieningen: een overkoepe- 
lende organisatie, die namens patienten ep plaatselqk of regionaal niveau eien 
vuist kan maken naar onderhandeYingspartners. Of deze beide org~anl~at ie~ ook 
daadwerkelijk de rol gaan spelen die hen hier in 1997 wordt toebedacht zal de 
toekomst leren. 
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