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Aanleiding
•
•
•

In efficiënte, dynamische markten groeien aanbieders die hoge kwaliteit leveren en inspelen op de wensen van een cliënt
In de langdurige zorg is het zorgkantoor verantwoordelijk voor budgetverdeling en daarom ook voor de marktdynamiek

In hoeverre kopen zorgkantoren actief en gedifferentieerd in? Krijgen goedpresterende aanbieders ruimte om te groeien?

Data-analyse

Kwalitatieve analyse

•

We volgen de budgetverdeling tussen instellingen over
de tijd

•

Budgetverschuivingen zijn in beleidsarme jaren en
gecorrigeerd voor fusies

•
•
•

We vergelijken dit met de budgetverschuivingen in de
zvw en wmo

•
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De verwachting is dat bij kortdurende zorg budgetten
makkelijker te verschuiven zijn.
We relateren budgetverschuivingen aan de kwaliteit van
aanbieders, stabiliteit van aanbieders en demografische
veranderingen
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Delegeert inkopen

•

Zorgkantoren herverdelen ongeveer 3% van het budget.
Dit is vergelijkbaar met zorgverzekeraars.
Verdiepende analyses zullen aantonen of dit voldoende is.

Ons theoretisch model over inkoop van zorgkantoren
identificeert bevorderende en belemmerende factoren voor
gedifferentieerde inkoop

•
•

We analyseren zorginkoopdocumenten om te onderzoeken
welke factoren belangrijk zijn bij inkoop
Inkoopdocumenten: focus op kwaliteit, ‘zorg op maat’,
keuze cliënt, doelmatigheid
We testen het model en de implicaties door middel van
interviews met zorgkantoren
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Conclusie
Een dynamische markt kan inspelen op veranderingen in vraag
en goede aanbieders belonen. Er lijkt echter (te) weinig
aandacht te zijn voor dynamiek in zorgmarkten.
Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar
gedifferentieerde zorginkoop kan aanknopingspunten geven om
de zorginkoop te verbeteren.

