
 

 

 

New models of care

Citation for published version (APA):

van den Bogaart, E. H. A. (2021). New models of care: Focusing on substitution of hospital care with
primary care. Trend setting or trend breaking. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht
University. https://doi.org/10.26481/dis.20210601eb

Document status and date:
Published: 01/01/2021

DOI:
10.26481/dis.20210601eb

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20210601eb
https://doi.org/10.26481/dis.20210601eb
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/dd7c0495-8448-4498-82c5-82add6d0c263


558299-L-bw-Bogaart558299-L-bw-Bogaart558299-L-bw-Bogaart558299-L-bw-Bogaart
Processed on: 4-5-2021Processed on: 4-5-2021Processed on: 4-5-2021Processed on: 4-5-2021 PDF page: 295PDF page: 295PDF page: 295PDF page: 295

295

Impact
Toenemende kosten in de zorg vormen een bedreiging voor de toegankelijkheid, 
kwaliteit en betaalbaarheid en daarmee de duurzaamheid van onze zorg. Als reactie 
hierop zijn in 2013 regionale samenwerkingsverbanden aangewezen door de 
toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als proeftuinen ‘Betere 
zorg met minder kosten’. Binnen deze samenwerkingsverbanden werken regionale 
organisaties, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties, 
samen aan het opzetten van interventies met als doel betere gezondheid en betere 
patiëntervaringen tegen lagere kosten (de Triple Aim). In dit proefschrift staan 
de substitutie-initiatieven anderhalvelijnszorg (in het Engels: Primary Care Plus) 
geïmplementeerd in de proeftuin ‘Blauwe Zorg’ en het zorgpad ‘Beter bewegen bij 
artrose’ geïmplementeerd in de proeftuin ‘Anders Beter’ centraal.

onderzoek

In het eerste deel van dit proefschrift wordt beschreven hoe de implementatie van 
anderhalvelijnszorg en het zorgpad invloed hebben op het verwijsgedrag naar 
de tweede lijn en op de aanvraag van diagnostische beeldvorming. De studies 
naar het effect van dermatologie en orthopedie in de anderhalve lijn laten zien dat 
een groot deel van de patiënten na een consult in de anderhalve lijn terug wordt 
verwezen naar de huisarts. Verder laten de resultaten zien dat zowel de behandelend 
specialist als de diagnose de verwijsbeslissing na een consult in de anderhalve lijn 
significant beïnvloeden. Met behulp van deze resultaten kunnen de patiënten- en 
specialistenprofielen voor anderhalvelijnszorg aangescherpt worden om het initiatief 
verder te optimaliseren. Daarnaast is aangetoond dat de mogelijkheid om diagnostiek 
aan te vragen vanuit de anderhalve lijn de verwijsbeslissing beïnvloedt, waarbij minder 
patiënten doorverwezen worden naar de tweede lijn wanneer aanvullende diagnostiek 
aangevraagd kan worden in de anderhalve lijn. Hiertegenover staan de resultaten van 
het onderzoek naar het zorgpad in de proeftuin ‘Anders Beter’. Deze resultaten laten 
zien dat doormiddel van educatieve bijeenkomsten, het verspreiden van richtlijnen en 
het inbouwen van reminders in de verwijsapplicatie van huisartsen het aantal knie-
gerelateerde diagnostiekaanvragen vanuit de eerste lijn verminderd kan worden. Met 
deze studie wordt benadrukt dat, in dit geval artrose-gerelateerde, diagnostische 
beeldvorming in de eerste lijn niet altijd noodzakelijk is om een diagnose te stellen.
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Het tweede deel van het proefschrift richt zich op het anderhalvelijns initiatief in de 
proeftuin ‘Blauwe Zorg’ en beschrijft het effect op de uitkomsten van de Triple Aim 
en het regionale zorgvolume. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan worden 
geconcludeerd dat zorg in de anderhalve lijn tot dezelfde verbetering op het gebied 
van ervaren gezondheid leidt als reguliere ziekenhuiszorg. Daarnaast is aangetoond 
dat patiënten positief zijn over de kwaliteit van zorg in de anderhalvelijnscentra. 
Verder zijn de gemiddelde zorgkosten (met een follow-up van drie maanden) voor 
een patiënt die verwezen is naar anderhalvelijnszorg lager dan de zorgkosten voor 
een patiënt die verwezen is naar reguliere ziekenhuiszorg. Wat betreft de methode 
om de kosteneffectiviteit van initiatieven zoals anderhalvelijnszorg te evalueren en 
om te komen tot een beslissing om wel of niet te investeren in nieuwe zorgmodellen, 
blijkt de Multicriteria-analyse (MCA) een goede aanvulling te zijn op de meer 
traditionele Kostenutiliteitsanalyse (KUA)). Met behulp van de MCA kan informatie 
over een breder scala aan uitkomsten gegenereerd worden die bijdragen aan een 
controleerbaar en transparant besluitvormingsproces op lokaal niveau. Tenslotte is in 
dit proefschrift aangetoond dat ondanks de positieve effecten van anderhalvelijnszorg 
op de uitkomsten op patiëntniveau, dit niet automatisch leidt tot substitutie van 
zorg op regionaal niveau. Aan de hand van verzekeringsdata is aangetoond dat 
anderhalvelijnszorg tot een toename in het totale volume van laagcomplexe zorg in de 
regio Maastricht-Heuvelland heeft geleid. Om te komen tot succesvolle substitutie is 
dus ook aandacht nodig voor het regionale niveau en dienen substitutie-initiatieven 
ook op dit niveau gemonitord en geëvalueerd te worden. 

relevantie

De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan de wetenschappelijke kennis over 
de diverse initiatieven die wereldwijd worden ingezet om te komen tot substitutie 
van zorg. Deze substitutie-initiatieven kennen verschillende verschijningsvormen 
en onderzoek laat over het algemeen positieve resultaten zien met betrekking tot de 
tevredenheid van patiënten en de kwaliteit van zorg. De bevindingen over de zorgkosten 
zijn wisselend en veelal is er een gebrek aan robuuste economische evaluaties van dit 
soort initiatieven met een brede focus. In dit proefschrift is een dergelijke evaluatie 
wel aanwezig, waarbij naast de focus op individuele uitkomsten gerelateerd aan de 
Triple Aim ook gekeken is naar de invloed van anderhalvelijnszorg op populatieniveau. 

Naast de wetenschappelijk relevantie dragen de resultaten van dit proefschrift ook bij 
aan het maatschappelijke vraagstuk over de financiële houdbaarheid en de duurzame 
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inrichting van het huidige zorgsysteem in Nederland (en in veel andere landen). De 
komende jaren zullen de zorguitgaven sneller stijgen dan onze economische groei kan 
bijbenen. Dit betekent dat er relatief steeds meer geld wordt uitgegeven aan zorg. Op 
landelijk niveau gaat dit uiteindelijk ten koste van andere belangrijke uitgaven, zoals 
onderwijs en veiligheid. Maar ook op individueel niveau gaan mensen dit voelen in 
hun portemonnee. De resultaten van dit proefschrift dragen bij aan de ontwikkeling en 
bijsturing van substitutie-initiatieven in de zorg die zich richten op het besparen van 
zorgkosten. Wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van dit soort initiatieven 
wordt steeds belangrijker gevonden en dient bij voorkeur door een onafhankelijke 
partij te worden uitgevoerd. Door de verscheidenheid aan initiatieven die veelal op 
lokaal niveau worden ontwikkeld en geïmplementeerd is het voor zorgaanbieders en 
zorgverleners, zorgverzekeraars en beleidsmakers in andere regio’s (binnen en buiten 
Nederland) interessant om de effecten van de initiatieven goed in beeld te hebben. 
Op deze manier kunnen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden die verder bouwen 
op de resultaten van de bestaande initiatieven. Binnen de proeftuinen ‘Blauwe Zorg’ 
en ‘Anders Beter’ bieden de resultaten van dit proefschrift aanknopingspunten voor 
de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de huidige substitutie-initiatieven om 
uiteindelijk daadwerkelijk te komen tot substitutie van zorg. 

doelgroepen

De onderzoeksresultaten van dit proefschrift zijn relevant voor patiënten, 
zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en beleidsmakers. Allereerst zijn de 
substitutie-initiatieven die in dit proefschrift aan bod komen gericht op het verbeteren 
van de zorg voor patiënten, waarbij het verbeteren van de gezondheid, het verbeteren 
van de ervaren kwaliteit van zorg en het verlagen van de zorgkosten centraal staan. 
De centrale rol van patiënten komt tevens terug in de betrokkenheid van de patiënten 
bij het evaluatieproces. Naast dat de patiëntenorganisatie Burgerkracht Limburg 
een belangrijke en betrokken partij is in beide proeftuinen, zijn patiënten ook direct 
betrokken bij de evaluatie van de initiatieven. Middels vragenlijsten zijn uitkomsten 
op het gebied van gezondheid en kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief 
meegenomen. Daarnaast is het standpunt van patiënten bevraagd in kwalitatief 
onderzoek. Hierdoor levert dit proefschrift vanuit het patiëntenperspectief relevante 
inzichten op. 

Andere betrokken initiatiefnemers in de twee proeftuinen die centraal staan in dit 
proefschrift zijn zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en beleidmakers. Naast 
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het opzetten van de initiatieven zijn deze partijen gedurende het evaluatieproces 
steeds betrokken geweest en vond continue informatie-uitwisseling plaats tussen 
de onderzoekers en de belanghebbenden. Aan de hand van deze informatie hebben 
de initiatiefnemers de substitutie-initiatieven waar nodig aangepast en verbeterd. 
Daarnaast hebben de onderzoeksresultaten geleid tot belangrijke aanbevelingen en 
randvoorwaardes voor het ontwikkelen van substitutie-initiatieven. Deze informatie 
is ook voor zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en beleidmakers buiten de 
proeftuinen interessant. Aangezien de substitutie-initiatieven positieve resultaten 
laten zien op zowel het gebied van het voorkómen van verwijzingen naar de tweede 
lijn en het aanvragen van diagnostiek als op de uitkomsten van de Triple Aim is het 
denkbaar dat andere regio’s gelijksoortige initiatieven willen implementeren. 

activiteiten

Zoals al eerder genoemd is, zijn de initiatiefnemers van de substitutie-initiatieven 
in zowel de proeftuin ‘Blauwe Zorg’ als in de proeftuin ‘Anders Beter’ steeds actief 
betrokken geweest gedurende het evaluatieproces. Op regelmatige basis vond 
terugkoppeling plaats en werden tussentijdse inzichten en onderzoeksresultaten 
gedeeld. Daarnaast werd ook samen met de belanghebbenden gereflecteerd op de 
onderzoeksresultaten om deze te verifiëren en om zo bij te dragen aan een betere 
interpretatie van de resultaten. Deze samenwerking heeft veel kennis opgeleverd. 
Naast dat er op regelmatige basis overleg plaatsvond met de belanghebbenden, zijn de 
onderzoeksresultaten ook nog op andere manieren verspreid. Zo zijn de hoofdstukken 
van dit proefschrift gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften 
dan wel onder review van een tijdschrift. Daarnaast zijn er ook twee verschillende 
Nederlandstalige rapporten verschenen rondom de monitoring en evaluatie van 
de substitutie-initiatieven en over de doorontwikkeling van anderhalvelijnszorg in 
de proeftuin ‘Blauwe Zorg’. Deze rapporten maken de onderzoeksresultaten en de 
geleerde lessen toegankelijk voor de belanghebbenden en andere geïnteresseerden. 
In deze rapporten worden naast de bevindingen van de substitutie-initiatieven ook de 
onderzoeksmethoden beschreven. Verder zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd 
op wetenschappelijke congressen in binnen- en buitenland. Vanuit de Academische 
Werkplaats Duurzame Zorg zijn daarnaast diverse symposia georganiseerd om de 
onderzoeksresultaten te delen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden 
uit de regio Limburg en de rest van Nederland. Dit bood tevens de mogelijkheid voor 
proeftuinen om onderling kennis uit te wisselen en zo van elkaar te leren. 


