
Bezuinigingsbeleid in de zorg 

Introductie 
 

 
 
 

• Methode: verzamelen van alle literatuur gerelateerd aan 
bezuinigingsbeleid sinds 1970 (7000 artikelen) 

• Controleren op relevantie (600 artikelen) 
• Inventariseren welke opties om te bezuinigen worden 

genoemd in een artikel 
• Categoriseren per thema (theoretisch model) 

 

Introductie 

 
 

• Methode: data-analyse op de jaarverslagen van alle 
zorginstellingen in Nederland (DIGI-MV) 

• Data koppelen van 2007 tot 2013 
• Controleren voor fusies, faillissementen, fraude 
• Berekenen welk deel van de zorgmarkt jaarlijks verandert 

tussen aanbieders, en welk deel van de zorgmarkt behouden 
blijft tussen aanbieders. 

• Hypothese: Zorgaanbieders krijgen  hetzelfde budget als 
voorgaande jaren 

 

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Marktoplossingen zijn met name in de VS populair. In 
Europa  wordt relatief meer aandacht besteed aan  
maatregelen om het volume te beheersen.  

• Vergt succesvol bezuinigingsbeleid een balans tussen 
verschillende categorieën? 
 
 

Resultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dynamiek in zorgmarkt lijkt af te nemen  De markt 
begint te ‘settelen’.  

• Lastig de macrocijfers te interpreteren. Vervolgstappen:  
• Maken uitsplitsing tussen sectoren: Ziekenhuiszorg, GGZ, 

GHZ, Verpleging en verzorging, thuiszorg. 
• Maken uitsplitsing per zorgkantoorregio om te 

onderzoeken hoe budgetverdeling van zorgkantoor 
plaatsvindt 

Welke rol spelen startups en faillissementen in de 
zorg? 
Gemiddeld leveren 122 nieuwe aanbieders jaarlijks een 
jaarverslag in.  Jaarlijks verdwijnen gemiddeld 32 
aanbieders uit de database .  

Zijn bezuinigingen een recent fenomeen?  
Het aantal publicaties over de VS piekt in 1994 en 2009. De 
piek van het aantal artikelen over bezuinigingen in Europa 
ligt in 1999.  
 

Wat zijn de mogelijkheden voor een overheid om 
te bezuinigen op zorgkosten? 
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Hoe dynamisch is de Nederlandse zorgmarkt? 
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Het percentage marktaandeel dat jaarlijks 
verschuift tussen zorgaanbieders 


