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Achtergrond
• Zorgkosten zijn scheef verdeeld:
• Top 1% ≈ 23% van de zorgkosten
• Top 5% ≈ 48% van de zorgkosten
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Doelstelling
Inzicht verkrijgen in karakteristieken en zorggebruik van
patiënten met hoge zorgkosten om aangrijpingspunten te
vinden voor kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing.
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Kostendrijvers per leeftijdsgroep in de top-1% in 2013.
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Introductie

Methoden
1.

2.

Scoping review, met aandacht voor:
a) Karakteristieken en zorggebruik van patiënten met
hoge zorgkosten
b) Voorgestelde interventies
Observationeel, beschrijvend onderzoek op basis van
declaratiegegevens (2x), met aandacht voor:
a) Patiënten met hoge zorgkosten vs dure zorgvormen
b) Concentratie van zorgkosten binnen patiënten
c) Clustertechnieken

3.

Longitudinale analysen zorggebruik, bij patiënten met
een hartinfarct of hartfalen

4.

Kosten en overleving bij transplantatiegeneeskunde
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Discussie & conclusies
Patiënten met hoge zorgkosten:
• Kenmerken zich door heterogeniteit en multimorbiditeit;
• Zorggebruik over de sectoren heen, veel aanbieders
zijn bij de zorg betrokken.
Index-ziekte (ziekte met hoogste kosten per patiënt)
≈ 50% van de totale zorgkosten in dat jaar
Multimorbiditeit en concentratie van kosten binnen
patiënten dienen meegenomen te worden bij de
ontwikkeling van interventies en beleid gericht op
patiënten met hoge zorgkosten.

