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Summary
In response to fragmentation and care coordination problems in healthcare and 
to transform healthcare delivery, health authorities worldwide are experimenting 
with new models of care at local level. These so-called pilot sites, pioneer sites, or 
vanguards act as blueprints and inspiration to the rest of the healthcare system. Also 
in the Netherlands, improving the financial sustainability of the healthcare system is 
high on the political agenda. Therefore, regional innovation initiatives are designated 
as pioneer sites in a nationwide effort to improve the health of the population and 
quality of care, and to limit the growth of healthcare expenditure (Triple Aim). One of 
the strategies used in these pioneer sites is to provide more integrated care as well 
as increasing efficiency of care by shifting specialised medical care from hospital 
based outpatient care to primary care without changing the people who deliver the 
service, as an example of substitution of care. Primary Care Plus (PC+) implemented 
in pioneer site ‘Blue Care’ located in the Maastricht-Heuvelland region is an example 
of a substitution initiative focusing on medical specialists providing face-to-face 
consultations in a primary care setting. In the same period, the care pathway ‘Better 
exercise in osteoarthritis’ was implemented in pioneer site ‘Differently Better’ located 
in the Western Mining District of Limburg. Aimed at changing the referral behaviour and 
diagnostic requesting of general practitioners (GPs), the care pathway stimulated a 
stepped care approach based on guidelines to optimise the use of existing conservative 
treatment options and to promote the efficient use of diagnostic imaging for patients 
with/or suspicion of knee or hip osteoarthritis. Despite the different approach of these 
two initiatives, they both aim to prevent and avoid unnecessary care and referrals to 
secondary care. 

Chapter 1 introduces the topic of this dissertation. It provides background information 
about relevant healthcare issues like fragmentation of care and rising healthcare 
costs. Additionally, it elaborates on approaches to overcome these problems, such as 
integrated care and patient-centred medicine. Furthermore, the development of new 
models of care as a response to these problems is described, with a focus on the Dutch 
substitution initiatives PC+ and the care pathway ’Better exercise in osteoarthritis’. 
This is followed by the overall aims of this study: (1) to examine the effect of both 
initiatives on the referral behaviour to secondary care and/or for diagnostic imaging 
and to identify the influence of predictive characteristics on the decision whether to 
refer to secondary care, and (2) to examine the effect of PC+ on patients’ health-related 
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quality of life, the patients’ experienced quality of care, the cost-effectiveness, and the 
volume of care on a regional level. 

Chapter 2 explores the referral decisions following dermatology care in PC+ and the 
influence of predictive patient and consultation characteristics on this decision. In this 
retrospective study, clinical data of patients who received dermatology care in PC+ 
between January 2015 and March 2017 are used. The referral decision following PC+, 
(i.e., referral back to the GP or referral to outpatient hospital care) was the primary 
outcome. Stepwise logistic regression modelling was used to describe variations in 
the referral decisions following PC+, with patient age and gender, number of PC+ 
consultations, patient diagnosis and treatment specialist as the predicting factors. 
Results showed that 80.2% of the patients who visited PC+ for dermatology care were 
referred back to the GP. Therefore, dermatology care seems to be suitable for PC+ and 
has the ability to reduce hospital based outpatient care referrals. Furthermore, results 
showed that both the treating specialist and the patient diagnosis independently 
influenced the referral decision following dermatology care in PC+. Regarding the 
patient diagnosis, an indication of suitable diagnoses for PC+ was given. For example, 
due to the large number of patients referred to hospital based outpatient care following 
PC+, malignant dermatoses are less suitable for PC+. On the other hand, diagnoses 
like hair and nail disorders, which have low referral rates to outpatient hospital care 
following PC+, seem particularly suitable for PC+. However, these indications should 
be handled with care because patients’ complaints, symptoms and diseases could 
ultimately lead to several diagnoses, which are not always known in advance by the 
GP. Overall, the results of this study can be used to discuss and improve specialist and 
patient profiles for PC+ to further optimise the effectiveness of the initiative.

Chapter 3 describes the evaluation of the referral decision following orthopaedic care in 
PC+ and in particular the evaluation of the influence of diagnostic tests on this decision. 
Therefore, retrospective monitoring data of patients visiting PC+ for orthopaedic care 
were used. The primary outcome was the referral decision following PC+ (back to the 
GP or referral to outpatient hospital care). Independent variables were consultation- 
and patient-related predictors. To describe variations in the referral decision, logistic 
regression modelling was used. In line with the results of dermatological care in 
PC+, this study also showed that both treating specialist and the patient diagnosis 
significantly influenced the referral decision. In addition, to study the effect of the 
possibility to request diagnostic tests (such as ultrasounds and MRIs) in PC+, referral 
decisions and consultation- and patient-related factors were compared between two 
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periods: P1 (when it was not possible to request additional diagnostic tests in PC+) 
and P2 (when the possibility to request additional diagnostic tests was introduced in 
PC+). Results showed that the possibility of requesting additional diagnostic tests for 
orthopaedic surgeons working in PC+ significantly decreased the number of referrals 
to hospital based outpatient care. Despite the significant impact of the possibility of 
requesting additional diagnostic tests in PC+, it is important to discuss the extent 
to which the availability of diagnostic tests fits within the vision of PC+. In addition, 
selecting appropriate profiles for specialists and patients for PC+ are necessary to 
further optimise the effectiveness and cost of care.

Chapter 4 presents the results of the study on the stepped-care approach, in the shape 
of the care pathway ‘Better exercise in osteoarthritis’, which was implemented in the 
pioneer site ‘Differently Better’ to reduce the number of diagnostic imaging requested by 
GPs and referrals of GPs to orthopaedic care. In 2015, the pathway is implemented with 
the use of educational meetings, distributing guidelines and incorporating reminders 
in the GPs’ referral application. To evaluate the effect of the pathway on the diagnostic 
and referral behaviour of GPs, hip and knee related health insurance claims are used 
together with claims of other joints and of a control region for comparison. The average 
number of claims and the percentage change in the post-implementation period are 
described. Binary logistic regression analysis is used to examine the interaction 
between region (intervention and control) and period (pre- and post-implementation). 
Using random sampling of patient records, information about the practical application 
of the pathway and the number of hip or knee arthroplasties is added. Results 
showed that the implementation of the care pathway led to a significant decrease in 
knee-related diagnostics. However, no significant effects were found in hip-related 
diagnostics, initial orthopaedic consultations and on the probability of undergoing 
arthroplasty. Therefore, the referral behaviour of GPs to orthopaedic care needs 
attention for future interventions and research, since an increase (instead of a desired 
decrease) in the number of initial orthopaedic consultations was found. Focusing on 
the entire width of care for hip and knee osteoarthritis could be helpful. Furthermore, 
this study emphasised that diagnostic imaging in primary care is not always necessary 
to diagnose (in this case) osteoarthritis, which is in contrast to the results of our study 
related to orthopaedic care in PC+ were medical specialists indicated that diagnostic 
imaging was a requirement to properly diagnose patients.

Chapter 5 shows whether population health and experience of care in PC+ could be 
maintained. To do this, health-related quality of life and experienced quality of care 
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from a patient perspective were compared between patients referred to PC+ and to 
hospital-based outpatient care (care-as-usual). In this cohort study, patients from the 
Maastricht–Heuvelland region visiting PC+ or hospital-based outpatient care between 
December 2014 and April 2018 were included. With patient questionnaires (T0, T1 and 
T2), the health-related quality of life and experience of care were measured. One-to-two 
nearest neighbour calliper propensity score matching was used to control for potential 
selection bias. Outcomes were compared using marginal linear models and Pearson 
chi-square tests. Results showed that health and quality of care were maintained with 
PC+. Only significant differences in travel time between the intervention and control 
group were found. Therefore, this study concluded that future research should focus 
more on cost-related outcomes.

Chapter 6 presents a side-by-side application of the Cost-Utility Analysis (CUA) and 
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) to investigate the applicability and suitability 
of both methods to support local decision makers about the broader value for money 
of new model of care. By using PC+ as a case study, it is investigated whether the 
adoption of MCDA instead of traditional CUA alters the decision of investing in PC+. 
Data of patients referred to PC+ or care-as-usual were retrieved by questionnaires and 
administrative databases with a three-month follow-up. Propensity score matching 
together with generalised linear regression models was used to reduce confounding. 
Univariate and probabilistic sensitivity analyses were performed to explore uncertainty 
in the results. Although both methods indicated PC+ as dominant alternative, 
complementary differences were observed. MCDA provided additional evidence that 
(1) PC+ improved access to care, (2) improvement in health-related quality of life was 
driven by the psychological well-being component, and (3) the budget required for 
PC+ to be affordable in addition to preferable was estimated at €521.42 per patient. 
Additionally, MCDA was less sensitive to the utility measures used. Therefore, MCDA 
may facilitate an auditable and transparent evaluation of new models of care by 
providing additional information on a wider range of outcomes and incorporating 
affordability. However, more effort is needed to increase the usability of MCDA among 
local decision makers.

Chapter 7 describes whether and how PC+ affects regional healthcare volumes at 
the population level. Previous research describes possible mechanisms by which 
PC+ could be a substitution for or an addition to other types of health services. 
Therefore, this study used retrospective health insurance reimbursement claims data 
from the dominant health insurance company in the region to determine regional 
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care volumes from 2015 to 2018 and compare them to the national trend. The results 
show an increase in the total volume of low-complex specialised care over time in the 
intervention region, by which PC+ did not fully succeed as a substitute for hospital 
services. Therefore, in addition to measuring interventions’ effects on the individual 
patient level, it was concluded that the effects on the total healthcare utilisation at the 
population level are necessary to be measured as well. Furthermore, time is needed for 
this kind of intervention to be effective based on the results of continuous monitoring 
and evaluation and hence adaptation. Thus, a longitudinal dynamic evaluation 
approach to inform policy makers is needed.

Finally a summary of the main findings of this dissertation is given, followed by 
a reflection on the theoretical and methodological considerations. Furthermore, 
implications for policy, practice and research are discussed. 
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Samenvatting
Als reactie op fragmentatie en coördinatieproblemen in de gezondheidszorg en om 
de zorg te transformeren, experimenteren gezondheidsautoriteiten wereldwijd met 
nieuwe zorgmodellen op lokaal niveau. Deze zogenaamde proeftuinen fungeren als 
blauwdrukken en inspiratie voor de rest van de gezondheidszorg. Ook in Nederland 
staat het verbeteren van de financiële houdbaarheid van de gezondheidszorg hoog 
op de politieke agenda. Diverse regionale initiatieven zijn daarom aangewezen als 
proeftuinen om de gezondheid van de bevolking en de zorgkwaliteit te verbeteren en 
de groei van de zorguitgaven te beperken (Triple Aim). Een van de strategieën die in 
deze proeftuinen wordt gebruikt is het leveren van meer geïntegreerde zorg en het 
verhogen van de efficiëntie van de zorg door medisch gespecialiseerde zorg geleverd in 
de tweede lijn te verschuiven naar de eerste lijn, als een vorm van substitutie van zorg. 
Anderhalvelijnszorg (in het Engels: Primary Care Plus) geïmplementeerd in de proeftuin 
‘Blauwe Zorg’ in de regio Maastricht-Heuvelland is een voorbeeld van een substitutie 
initiatief dat zich richt op medisch specialistische consulten in een eerstelijnssetting. 
In dezelfde periode werd het zorgpad ‘Beter bewegen bij artrose’ geïmplementeerd in 
proeftuin ‘Anders Beter’ gelegen in de Westelijke Mijnstreek. Het zorgpad richt zich op 
het veranderen van de aanvraag van artrose-gerelateerde diagnostiek door huisartsen 
en het verwijsgedrag van huisartsen naar de orthopeed. Dit is gedaan doormiddel van 
het stimuleren van een stepped-care aanpak op basis van richtlijnen om zo het gebruik 
van bestaande conservatieve behandelopties te optimaliseren en het efficiënte 
gebruik van diagnostische beeldvorming bij patiënten met/of een verdenking op 
knie- of heup artrose te verbeteren. Ondanks de verschillende aanpak van deze twee 
substitutie-initiatieven in de twee proeftuinen, zijn ze beide gericht op het voorkomen 
en vermijden van onnodige zorg en onnodige doorverwijzing naar de tweede lijn.

Hoofdstuk 1 introduceert het onderwerp van dit proefschrift. Het hoofdstuk geeft 
achtergrondinformatie over relevante zorgvraagstukken zoals fragmentatie van zorg 
en stijgende zorgkosten. Daarnaast gaat het in op verschillende strategieën om 
deze problemen aan te pakken, zoals geïntegreerde- en patiëntgerichte zorg. Verder 
beschrijft dit hoofdstuk de ontwikkeling van nieuwe zorgmodellen als antwoord op 
deze problematiek, waarbij de focus ligt op de Nederlandse substitutie-initiatieven 
anderhalvelijnszorg en het zorgpad ‘Beter bewegen bij artrose’. Vervolgens zijn de 
doelen van dit proefschrift beschreven, namelijk: (1) het bestuderen van het effect 
van beide initiatieven op het verwijzingsgedrag naar de tweede lijn en/of de aanvraag 
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van diagnostische beeldvorming en de invloed van voorspellende kenmerken op de 
beslissing om al dan niet naar de tweede lijn te verwijzen, en (2) het onderzoeken van 
het effect van anderhalvelijnszorg op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven 
van de patiënt, de ervaren kwaliteit van zorg, de kosteneffectiviteit en het zorgvolume 
op regionaal niveau.

Hoofdstuk 2 onderzoekt de verwijsbeslissing na dermatologische zorg in de anderhalve 
lijn en de invloed van voorspellende patiënt- en consultkenmerken op deze beslissing. 
In deze retrospectieve studie zijn klinische gegevens gebruikt van patiënten die 
tussen januari 2015 en maart 2017 dermatologische zorg ontvingen in de anderhalve 
lijn. De verwijsbeslissing na anderhalvelijnszorg (d.w.z. een verwijzing terug naar de 
huisarts of een verwijzing naar de tweede lijn) was de primaire uitkomst. Stapsgewijze 
logistische regressiemodellen werden gebruikt om variaties in de verwijsbeslissing 
na anderhalvelijnszorg te beschrijven, met de leeftijd en het geslacht van de 
patiënt, het aantal consulten in de anderhalve lijn, de diagnose van de patiënt en de 
behandeld specialist als voorspellende factoren. Uit de resultaten bleek dat 80,2% 
van de patiënten die de anderhalve lijn bezochten voor dermatologische zorg werd 
terugverwezen naar de huisarts. Daarom lijkt dermatologische zorg geschikt te zijn 
voor anderhalvelijnszorg en kan hiermee het aantal doorverwijzingen naar de tweede 
lijn worden verminderd. Bovendien lieten de resultaten zien dat zowel de behandelend 
specialist als de diagnose van de patiënt de verwijsbeslissing na dermatologische 
zorg in de anderhalve lijn beïnvloeden. Met betrekking tot de diagnose werd een 
indicatie gegeven van geschikte diagnoses voor anderhalvelijnszorg. Maligne 
dermatosen lijken bijvoorbeeld minder geschikt voor de anderhalve lijn in verband 
met het grote aantal patiënten dat na anderhalvelijnszorg naar het ziekenhuis wordt 
verwezen. Aan de andere kant lijken diagnoses zoals haar- en nagelaandoeningen, 
die na anderhalvelijnszorg een lage doorverwijzing naar de tweede lijn hebben, 
bijzonder geschikt. Met deze indicaties dient echter voorzichtig te worden omgegaan, 
omdat klachten en symptomen van patiënten uiteindelijk kunnen leiden tot meerdere 
diagnoses, die niet altijd vooraf bij de huisarts bekend zijn. Over het algemeen kunnen 
de resultaten van deze studie worden gebruikt om de specialist- en patiëntprofielen 
voor de anderhalve lijn te verfijnen om zo de effectiviteit van anderhalvelijnszorg 
verder te optimaliseren.

Hoofdstuk 3 beschrijft de evaluatie van de verwijsbeslissing na orthopedische zorg in de 
anderhalve lijn en in het bijzonder de evaluatie van de invloed van diagnostiek op deze 
beslissing. Voor deze studie is gebruik gemaakt van retrospectieve monitoringgegevens 
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van patiënten die de anderhalve lijn bezochten voor orthopedische zorg tussen 
januari 2015 en december 2017. De primaire uitkomstmaat was de verwijsbeslissing 
na anderhalvelijnszorg (d.w.z. een verwijzing terug naar de huisarts of een verwijzing 
naar de tweede lijn). Onafhankelijke variabelen waren consult- en patiëntgerelateerde 
voorspellers. Om variaties in de verwijsbeslissing te beschrijven is gebruik gemaakt 
van logistische regressiemodellen. In lijn met de resultaten van het onderzoek naar 
dermatologische zorg in de anderhalve lijn, toonde ook deze studie aan dat zowel de 
behandelend specialist als de diagnose van de patiënt een significante invloed hebben 
op de verwijsbeslissing na anderhalvelijnszorg. Om het effect van de mogelijkheid 
om vanuit de anderhalve lijn diagnostiek (zoals echo’s en MRI’s) aan te vragen te 
onderzoeken werden de verwijsbeslissing en consultatie- en patiëntgerelateerde 
factoren vergeleken tussen twee periodes: P1 (toen het nog niet mogelijk was om 
aanvullende diagnostiek vanuit de anderhalve lijn aan te vragen) en P2 (toen de 
mogelijkheid om aanvullende diagnostiek aan te vragen werd geïntroduceerd). De 
resultaten tonen aan dat de mogelijkheid om aanvullende diagnostiek aan te vragen 
voor orthopeden die in de anderhalve lijn werken het aantal verwijzingen naar de tweede 
lijn aanzienlijk verminderde. Ondanks de aanzienlijke impact van de mogelijkheid om 
aanvullende diagnostiek aan te vragen, is het belangrijk om te bespreken in hoeverre 
de beschikbaarheid van diagnostiek past binnen de visie van anderhalvelijnszorg. 
Daarnaast is het selecteren van geschikte profielen voor specialisten en patiënten 
in de anderhalve lijn noodzakelijk om de effectiviteit en kosten van de zorg verder te 
optimaliseren.

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van het onderzoek naar het zorgpad ‘Beter 
bewegen bij artrose’ dat is geïmplementeerd in de proeftuin ‘Anders Beter’. Het 
doel van het zorgpad is om aan de hand van een ‘stepped-care’ aanpak het aantal 
aanvragen voor beeldvormende diagnostiek vanuit de eerste lijn te verminderen en om 
het aantal verwijzingen vanuit huisartsen naar orthopedische zorg in de tweede lijn 
terug te dringen. In 2015 is het zorgpad geïmplementeerd met behulp van educatieve 
bijeenkomsten, het verspreiden van richtlijnen en het opnemen van reminders in de 
verwijsapplicatie van huisartsen. Om het effect van het zorgpad op het aantal aanvragen 
voor beeldvormende diagnostiek in de eerste lijn en het aantal verwijzingen naar de 
orthopeed te evalueren, zijn heup- en kniegerelateerde zorgverzekeringsdeclaraties 
gebruikt in combinatie met declaraties voor andere gewrichten. Daarnaast is het 
aantal declaraties in de interventie regio vergeleken met het aantal declaraties 
in een controleregio. Om de interactie tussen regio (interventie en controle) en 
periode (pre- en postimplementatie) te onderzoeken is gebruik gemaakt van binaire 
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logistische regressieanalyses. Daarnaast is aan de hand van een willekeurige 
steekproef van patiëntendossiers informatie over de praktische toepassing van het 
zorgpad en het aantal heup- of knieprothesen toegevoegd. De resultaten laten zien 
dat de implementatie van het zorgpad heeft geleid tot een significante afname van 
beeldvormende eerstelijnsdiagnostiek van de knie in de interventieregio. Er werd 
echter geen significante afname gevonden van beeldvormende eerstelijnsdiagnostiek 
van de heup en, het aantal initiële heup- en kniegerelateerde consulten bij een 
orthopeed en van kans op een gewrichtsvervangende operatie. Een punt van aandacht 
voor toekomstige interventies en onderzoek is het verwijsgedrag van huisartsen naar 
de orthopeed, aangezien er juist een toename (in plaats van een gewenste afname) van 
het aantal initiële orthopedische consulten werd gevonden. Daarnaast is het focussen 
op de zorg voor heup- en knieartrose over de gehele breedte van het zorgspectrum van 
belang. Verder benadrukt dit onderzoek dat beeldvormende eerstelijnsdiagnostiek 
niet altijd nodig is om (in dit geval) artrose te diagnosticeren. Dit staat lijnrecht op de 
resultaten van het onderzoek naar orthopedische zorg in de anderhalve lijn waarin 
medisch specialisten juist benadrukten dat de aanwezigheid van diagnostiek een 
vereiste is om patiënten goed te kunnen diagnosticeren.

Hoofdstuk 5 laat zien of de gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit 
van zorg door patiënten in de anderhalve lijn behouden blijven. Hiervoor zijn de 
gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg vanuit 
het perspectief van de patiënt vergeleken tussen patiënten die werden verwezen 
naar anderhalvelijnszorg en naar reguliere ziekenhuiszorg. In deze cohortstudie 
werden patiënten met een consult in de anderhalve lijn (interventiegroep) of 
tweede lijn (controlegroep) tussen december 2014 en april 2018 geïncludeerd. Met 
patiëntenvragenlijsten (afgenomen op T0, T1 en T2) werden de gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg gemeten. Propensity score 
matching werd gebruikt om te corrigeren voor mogelijke selectiebias. Vervolgens 
werden de interventie- en controlegroep vergeleken met lineaire modellen en Pearson 
chikwadraattesten. De resultaten laten zien dat de gezondheid en kwaliteit van zorg 
behouden blijven in de anderhalve lijn. Significante verschillen tussen de interventie- 
en de controlegroep werden enkel gevonden met betrekking tot de reistijd. Deze studie 
concludeert dan ook dat toekomstig onderzoek naar anderhalvelijnszorg zich meer 
zou moeten richten op kostengerelateerde uitkomsten.

Hoofdstuk 6 presenteert een vergelijking van de Kostenutiliteitsanalyse (KUA) en de 
Multicriteria-analyse (MCA) om de toepasbaarheid en geschiktheid van beide methoden 
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als ondersteuning van lokale besluitvormers bij het bepalen van de bredere waarde 
van nieuwe zorgmodellen te onderzoeken. Door anderhalvelijnszorg als case study te 
gebruiken, is onderzocht of het gebruik van een MCA in plaats van traditionele KUA de 
beslissing om te investeren in anderhalvelijnszorg verandert. Gegevens van patiënten 
die werden verwezen naar anderhalvelijnszorg of reguliere ziekenhuiszorg, werden 
verzameld via vragenlijsten en administratieve databases met een follow-up van drie 
maanden. Propensity score matching in combinatie met lineaire regressiemodellen is 
gebruikt om te corrigeren voor confounding. Om de onzekerheid in de resultaten te 
onderzoeken werden univariate en probabilistische sensitiviteitsanalyses uitgevoerd. 
Ondanks dat de resultaten van beide methodes laten zien dat anderhalvelijnszorg het 
dominante alternatief is, zijn er ook verschillen tussen de methodes waargenomen. 
Zo leverde de MCA aanvullend bewijs dat anderhalvelijnszorg leidt tot een verbeterde 
toegang tot zorg, een verbetering van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (met 
name door de component ‘psychologisch welzijn’), en werd het benodigde budget om 
anderhalvelijnszorg effectief en betaalbaar te maken geschat op €521,42 per patiënt. 
Bovendien bleek de MCA minder gevoelig te zijn voor de gebruikte utiliteitsscores. 
Doordat de MCA aanvullende informatie verstrekt over een breder scala aan resultaten 
en over de betaalbaarheid van zorgmodellen kan de MCA een controleerbare en 
transparante evaluatie van nieuwe zorgmodellen vergemakkelijken. Echter, aandacht 
dient te worden besteed aan het vergroten van de bruikbaarheid van de MCA onder 
lokale besluitvormers. 

Hoofdstuk 7 beschrijft óf en hóe anderhalvelijnszorg de regionale zorgvolumes op 
populatieniveau beïnvloedt. Eerder onderzoek beschrijft mogelijke mechanismen 
waarmee anderhalvelijnszorg een vervanging of aanvulling zou kunnen zijn op 
andere gezondheidsdiensten. Daarom is in deze studie gebruikgemaakt van 
retrospectieve zorgverzekeringsdeclaraties van de dominante zorgverzekeraar 
in de regio om de regionale zorgvolumes van 2015 tot 2018 te bepalen en deze te 
vergelijken met de landelijke trend. De resultaten tonen een toename van het totale 
volume laag-complexe medisch specialistische zorg in de interventieregio waaruit 
blijkt dat anderhalvelijnszorg er niet volledig in slaagt om substitutie van zorg te 
bewerkstelligen. Daarom is de conclusie dat naast het meten van de effecten van 
interventies op individueel patiëntniveau, ook de effecten op het totale zorggebruik 
op populatieniveau gemeten moeten worden. Bovendien is er tijd nodig om dit soort 
initiatieven door continue monitoring en evaluatie en daaruit volgende aanpassingen 
effectief te laten zijn. Daarom is een longitudinale dynamische evaluatiebenadering 
nodig om beleidsmakers te informeren.
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Ten slotte wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste bevindingen van 
dit proefschrift, gevolgd door een reflectie op de theoretische en methodologische 
overwegingen. Verder zijn implicaties voor beleid, praktijk en onderzoek besproken.


