buishading;
Erw te meten, hoe te beïnvloeden?
Dit artikel is gewijd aan de operationalisering van het begrip doelmatigheid in de context van
mgvffieningm institvöonde huishoudens. De mgenaamde Data-Envelopment-methode, een
methode om de reiaöeve doeimatigheidvan htitutionele huishoudem te meten, wordt uiteengezet.
De effecten van de f i n m g s w u m , de omvamg van een tehuis en andere factoren op de doeinaägheid warden besproken.

1. Wat is in een institutionele huishouding doelmatigheid?
Op een stralende zomerdag neemt iemand zich voor om aan het strand zoveel moge
lijk van de zon te genieten. Omdat zij verwacht dat het druk zal worden en omdat
ze vanwege het mooie weer toch al vroeg wakker was, neemt ze een vroege trein
naar Zandvoort. Zij installeert zich op een mooi stukje strand en doet verder de hele
dag niets, behalve dan dat ze zich af en toe van buik naar mg wentelt en omgekeerd,
zich insmeert met zonnebrandolie, en een paar keer opstaat om ijsjes te kopen of
naar een strandpaviljoen te gaan. Als de zon onder is gegaan, pakt ze haar hoeitje
..,' +.J
bij elkaar en keert huiswaarts.
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De persoon in dit voorbeeld heeft de hele dag vrijwel niets uitgevoerd;maar ze isin
zekere zin doelmatig bezig geweest. Haar doel was immers om op een fraaie zmerdag aan het strand zoveel mogelijk van de zon te genieten. En dat doel is berd&
De bedoeling van dit voorbeeld is duidelijk te maken dat doehytigheid niet syn&
niem hoeft te zijn met hard werken, veel produceren of zuinigheid; dat zelfshi, ~ p
het strand rondhangen-inzekere zin doelmatig kan zijn; dat daeIniátighpi&m
begrip is dat slechts inhoud krijgt nadat de doelstelling\;an een attivitelt&s vas@
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Om het begrip doelmatigheiduikte werken is het verhelderen&om-&tiuitelten4x& - -i
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wat voor aard dan ook - OD te vatten als een ~roduktie~roas!
E~~.DIQ~&&&:- 2
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kent inputs (dat wat er in k t ) en outputs (datwat er &&t). h&!i&&ki&&jf
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definiëren en te omschrijven: Inputs zijn onb
ven, de diensten geleverd doorzaagmachine
De .gefabriaeide
arbeidstijd die gemoeid is met de prod~e~ùBn'~eéiYllirindast.
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belmakenj is die meubelmakerij die met de geringste inzet van middelen een bepaa
aantal meubels van een zekere kwaliteit maakt. Qok het k o e k aan het arand k;
als een produktieprms worden opgevat, De inputs zijn onder andere het
besteed aan het treinkaartje, de ijsjes en de zonnebrandolie, en de tifi die de
aanbidster aan de stranddag kwijt is. De output Ps de mate waarin zij van de
heeft kunnen genieten.
Het is meteen duidelijk dat vooral het omschrijven van de s u t p t veel moeilijker is
wanneer dit begrippenkader wordt toegepast op activiteiten die geca fw&e ptodukten opleveren. Wat zijn de outputs van de activiteiten van institutionele huishoudens? Afhankelijk van het type institutionele huishouden ligt het accent op
medisch-therapeutische activiteiten (cwe) dan wel op hulpverlening bij de dagelijkse
verzorging (care). Ziekenhuizen behoren tot het eerste type, bejaarden- en verzorgingstehuizen tot het tweede. Verpleeghuizen kunnen worden gezien als een tussenvorm. In dit artikel wordt vooral ingegaan op de doelmatigheid van zorgverlening
in de zin van care. Doelmatigheid van mediseh/therapeutische activiteiten is een
andersoortige problematiek die een andere onderzoeksbenaderingvereist. Anderzijds
zal - gezien de verwevenheid van cure- en care-processen - de integratie van beide
typen doelmatigheidsanalyseeen onderwerp van toekomstig onderzoek moeten zijn.
Zorgverlening als produktieproces
Voordat over doelmatigheid kan worden nagedacht, moet de doelstelling van een
adiviteit of instelling duidelijk zijn. We lichten een en ander toe aan de hand van
de definitie van een bejaardenoord zoals die wordt gegeven in de Wet op de Bejaardenoorden. Een bejaardenoord wordt daarin omschreven als "een inrichting waarin
aan ten minste vijf bejaarden duurzame huisvesting, gepaard met gehele of gedeelteiijke verzorging wordt verschaft"'.
De definitie geeft direct een aantal aanknopingspunten voor het bepalen van wat
de output van het produktieproces van een bejaardenoord is. Allereerst is uiteraard
het aantal bej'aarden waaraan huisvesting en verzorging wordt verschaft een maat
voonde output. Daarnaast is duidelijk dat de mate van hulpbehoevendheid van de
bewoners een m l speelt. Hoe groter de hulpbehoevendheid en hoe groter dus de
noodzakelijke zorg, des te groter is de output (ceterisparibus). Over de vraag in welke
eenduidige opvattingen.
mate hulp en verzorging noodzakelijk zijn, bestaan
Toch kunnen. we: proberen 'de mate van hulpbehoevendheid zo goed mogelijk te
benade~edi~finirnanier-waarop
dat wel wordt gedaan is met behulp van de zoge
naamdeischaal voor Algemie Dagelijkse ~eiensverrichtin~en,
&el de ADG
1m.Da'arnaastkan de Beaordelingsschaal voor Psychische en Sociale problemen
@RB)~worâen~geban&rd.&maat voor de.@tedsiteit van de benodigde dagelijkse
B i r l P ; ~ ~ g ~ g s o b s e w a t igeeft
e s ceen
~ beeld van het cognitief, affectief en soci-
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g i n kwantitatieve maat voor de output van het produktieproces. Sommige kwalita-

;&.-pf,,s-e,~eveaspecten van de verzorging zijn tot op zekere hoogte objectief meetbaar. VoorA
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beelden zijn de grootte van de wooneenheden of de frequentie waarmee ze wordeb
schoongemaakt. In aanvulling op dergelijke objectievecriteria kan men de bewoners
in een bejaardenoord vragen wat ze zelf vinden van hun woon- en leefsituatie. BiC
voorbeeld door voor die situatie een samenvattend rapportcijfer te geven. Als
beiwaar hiertegen wordt wel genoemd dat de beoordeling van de bewoner in sterke

r'doemaugneid ae beteKeIus van
van de zorgontvangers. Laten we

daarvan relatief hoog zijn, overweegt de directie een alternatief systeem van maaltijdverstrekking in te voeren. Het plan is om bij elke bewoner een diepvriezer te plaatsen, die elke twee weken met diepgevroren maaltijden wordt bevoorraad. Daarnaast
krijgt elke bewoner een magnetron-oven, waarmee dagelijks een maaltijd kan worden
opgewarmd. Alhoewel dit nieuwe systeem in eerste instantie een flinke investering
vergt, is er op langere termijn - aldus de directie - sprake van een aanzienlijke k o s
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Als we nu de doelmatigheid van het bejaardenoord gaan meten volgens de oude
wetse methode waarbij de output is gebaseerd op uitsluitend de zogenaamde objee
tieve criteria, dan zal na enige tijd vanwege de kostenreductie inderdaad w o r d e m
geconstateerd dat de doelmatigheid is vergroot. Maar het is niet onwaarschijnli
dat de bewoners niet erg te spreken d e n zijn over het nieuwe systeem. Niet in
eerste plaats omdat zij wellicht vinden dat de kwaliteit van de maaltijden verslechte
is, maar vooral omdat het dagelijkse praatje met degene die de maaltijden b e z o r g d e
er niet meer is. Dat zou dan tot uitdrukking komen in het gemiddeldesamenvattende
rapportcijfer dat de bewoners geven aan hun woon- en leefsituatie. Wordt bij
d m

In diverse insteflingen zijn
gevraagd wat ze vinden van divers a g
het beleid rekening te houden.

2. Het meten van doeimatigheid
Om te weten in hoeverre doelmatig wordt gehandeld is het nodig te weten welke
doelmatigheid maximaal bereikbaar is. Dat is een theoretische vraag waarop een
eenduidig antwoord - zeker in het geval van compIexe verzorgingsprocessen - moeilijk te geven is. Zinvoller is het om te kijken naar de relatieve doehrtatiglneid van een
institutionele huishouding te opzichte van andere, vergeiijkbare huishoudingen in
dezelfdesector.
Eiguw.1 representeert een aantal fictievebejaardenoorden. Er zijn twee categorieën
personeel,verzorgend/verplegend personeel en overig personeel.
Op de verticale. as staat de inzet van verzorgend en verplegend personeel (in uren
per jaar)g~pde horizontale as dein+ van overig personeel. We veronderstellendat
dpkmditeit van de verzorging in alle tehuizen gelijk is. Ook de grootte en samen
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lacht en hulpbehoevendheid is
tera. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de output is daarmee overal gelijk
erondersteld. Elk punt representeert één bejaardenoord. De figuur laat zien dat er
hillen zijn in de mate en de verhoudingen waarin de twee verschillende categopersoneel worden ingezet. Deze verschillen kunnen historisch gegroeid zijn of
ortvloeien uit verschillende opvattingen van de diverse directies over de wijze waarmiddelen moeten worden ingezet.
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ta Envelopment Analysis
De zogenaamde Data Envelopment Analysis @EA, vertaald: "omhullings-analyse")
is een methode die instellingen identificeert die de output met de geringste inzet van
middelen weten te realiseren3In de figuur zijn dat de instellingen die zijn verbonden
door de geknikte lijn. De instellingen op d m geknikte lijn zitten relatief dicht bij
de oorsprong O van de figuur. Voor instellingen die niet op de geknikte ïijn iitten
geldt dat er minstens één andere instelling is die voor het realiseren van dezelfde output minder inzet van beide personeelscategorieën nodig heeft. De instellingen op de
geknikte lijn worden als (technisch) efficiënt beschouwd en krijgen een effíciëntie
score van 1, de maximaal mogelijk score. Ze omhullen als het ware alle andere instellingen. De efficiëntie-score van die andere instellingen is lager dan 1. De score van
bijvoorbeeld instelling F wordt gedefuiieerd als de verhouding tussen lijnstuk OF'
en lijnstuk OF, en die verhouding is kleiner dan 1. De figuur maakt duidelijk dat
Data Envelopment Analysis een relatief effciëntie-criterium is. De maximale effciëntie wordt bij deze methode als het ware door de instellingen gezamenlijk bepaald
en niet door een of ander theoretisch en praktisch wellicht onhaalbaar ideaal.
Het relatieve karakter van het Data-Envelopment-criteriumheeft overigens wel als
consequentie dat een geleidelijke toename van de inzet van middelen in de gehele
sector door dit criterium niet wordt gesignaleerd. Zo'n algehele toename kan het
gevolg zijn van een geleidelijkeopwaartse verschuiving van normen met betrekking
tot het gewenste niveau van voorzieningen. Die verschuiving kan weer een gevolg
zijn van het beschikbaar komen van nieuwe technologische of therapeutische voorzieningen. Deze zogenaamde "preference drift" leidt tot een steeds hogere kwaliteit
van de voorzieningen in de tehuizen en is tegelijkertijd een van de oorzaken van de

De doelmatigheid van verpleeghuizen in Wisconsin

soorten inputs: het totale aantal verpleeguren (dit zijn alle werkuren van alle w

personeelscategorieën.Aan de output-njde worden vijf categorieën patiënten
scheiden: SNF-patiënten (patiënten die "Skilled Nursmg Facilities" vereisen
zeggen in hoge mate hulpbehoevend zijn), ICF-patiënten (patiënten die "I
sonal care" en tenslotte - als meest zelfstandige categorie - de personen die "reside
tial care" nodig hebben.
consin efficiënt (38%). In temen van figuur 1 wil dat zeggen dat van de 184 teh
er 74 op de geknikte lijn zitten en dus een efficiëntie-swrehebben van 1. De
van de overige tehuizen is gemiddeld 0.83. Dat betekent ruw gezegd dat deze tehuizen
per eenheid output gemiddeld 17% meer inputs nodig hebben om eenzelfde output
te realiseren. Naast gegevens over inputs en outputs zijn tal van andere gegevens
bekend. Bijvoorbeeld of het tehuis opereert met winstoogmerk. Voor 44% van de
tehuizen is dat het geval. Andere variabelen zijn de bezettingsgraad, het al of niet
gerelateerd zijn aan een ziekenhuis en het percentage niet-particulierepatiënten. Als
maat voor de kwaliteit van de zorg gebruiken Nyman en Bncker het aantal overtredingen in een tehuis dat is geconstateerd door een federale medische-contrôledienst. Natuurlijk is dat een gebrekkige indicator van de kwaliteit.
Vervolgens is het interessant om na te gaan of de effici'iënte tehuizen bepaalde karakteristieken gemeen hebben. Als dat zo is levert dat aanknopingspunten op voor het
beinvloeden van de doelmatigheid. Met behulp van regressie-analyse hebben Nyman
en Bricker de invloed van een aantal variabelen op de efficiëntie-scoresbepaald. De
resultaten zijn weergegeven in de volgende tabel.
Verkhende variaóele

F

Regressie-co@,Xciënf

Winstoogmerk
Gerelateerd aan ziekenhuis
Fractie Medicaid-patiënten
Aantal bedden
Aantal bedden gekwadrateerd
Bezeitingsgraad
Fractie SNF-patienten

o.w*

in tehuizen in district

-0 150'
0.0025
-0.031
-0.0002
0.0001
o 00002*
0.000017*
-0.086~
0.585'
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Vat betekenen deze getallen? Een positieve coëfficiënt betekent dat de betreffende
ariabele de efficiëntie positief beinvloedt, een negatieve coëfficiënt betekent een
~egatiefeffect. Voor de variabele "winstoogmerk" is de coëfficiënt 0.044. De inter~retatiehiervan is dat de efficiëntie-scorevan een tehuis dat opereert met winstoognerk ruim 4 procent hoger is dan van een tehuis dat zonder winstoogmerk werkt
:.. p..^--- zichten hetzelfde is.
e
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)e coëfficiënt bij

het percentage Medicaid-patiënten geeft het belang aan van de
inancieringsvormop de efficiëntie-score. Voor Medicaid-patiënten ontvangt het verdeegtehuis achteraf een vergoeding van de gemaakte kosten. Particuliere patiënten
echter betalen een vooraf vastgestelde vaste prijs per dag. De verwachting is daarom
dat een groter percentage Medicaid-patiënten leidt tot lagere efficiëntisscores, omdat
de prikkel om de kosten in de hand te houden dan kleiner is. Het feit dat de coëfficiënt sigdcant negatief is, is een ondersteuning van die hypothese.

l. In hoeverre kan doelmatigheid worden vergroot?

n

fl

Het onderzoek van Nyman en Bricker en vergelijkbaar onderzoek van anderen biedt
voor het vergroten van doelmatigheid een aantal aanknopingspunten. Allereerst
blijkt de omvang van de instellingbelangrijk te zijn. Er bestaat veelal een aanzienlijke
variatie in de grootte van overigens gelijksoortige institutionele huishoudens. Het
kleinste verpleeghuisin Nederland, bijvoorbeeld, telt 8 bedden, het grootste 450. Tussen de omvang en de inzet van middelen per eenheid output blijkt vaak een duidelijk
verband te bestaan.
Kleine tehuizen zijn relatief duur, onder andere vanwege de relatief hoge vaste kosten
voor gebouwen, of omdat van dure apparatuur en voorzieningen op bijvoorbeeld
het gebied van de fysiotherapie,door te weinig patiënten geprofiteerd kan worden.
Ook zeer grote tehuizen zijn relatief duur, onder andere door een hogere overhead
als gevolg van extra inzet van personeel dat nodig is in verband met de complexere
en minder overzichtelijk structuur van een groter tehuis.
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Een dergelijk U-vormig verband tussen omvang en kosten per eenheid output en
een omgekeerd U-vormig verband tussen omvang en effciEntiescore, blijkt een vrij
universeel patroon te zijn in de verzorging en de dienstverlening. In het rapport
"Doelmatig dienstverlenen" uit 1989 van het sociaal Cultureel Planbureau wordt een
dergelijk patroon gevonden voor bejaardenoorden, politiekorpsen en openbare bibliotheken. In zijn boekje "The Economics of social Care" vermeldt Martin Knapp
eenzelfde resultaat voor Britse verzorgingstehuizen. Deze resultaten impliceren dat
door schaalaanpassing de doelmatigheid soms kan worden vergroot.
Input- en output-financiering

Een tweede belangrijk aspect - en dat
wijze waarop instellingen worden gefi

riaalkosten betaalt en met de schilder alleen zijn uurloon afspreekt. Het is duidelij
dat mnder verdere afspraken de kosten uit de hand kunnen lopen. Ook is er gee
totaalbedrag afspreekt is er sprake van output-financiering. De kosten blijven
binnen de perken, maar de kwaliteit van het schilderwerk is niet gegarandeerd.
beste bent u af wanneer een vast bedrag wordt afgesproken,met de voorwaarde d
de kwaliteit van het geleverde werk aan bepaalde minimumeisen moet voldoen.
de kwaliteit beneden de norm, dan betaalt u minder. In dit laatste geval is er spra
van output-financiering op basis van kwantiteit en kwaliteit. Output-financie
moet gebaseerd zijn op een consensus over wat redelijkerwijs aan inputs nod
om een bepaalde output van een zekere kwaliteit te kunnen produceren. Het
Envelopment-criteriumbiedt aanknopingspunten voor het vaststellen van zo'n
Om vergelijkbare redenen is ook voor de overheid, waarvan verwacht mag worde
dat deze w doelmatig mogelijk met gemeenschapsgelden omgaat, output-fmancie;za
ring op basis van kwantiteit en kwaliteit nastrevenswaardig. Toch zijn er veel VOO
beelden waarbij dat niet het geval is of was. Zo is tot 1985de fmanciering van bejaar
denoorden in Nederland vrijwel uitsluitend een input-financiering geweest. Elke ver
zorgde die niet in staat was om de verblijfskosten uit eigen inkomen te betalen, kon
een beroep doen op de Algemene Bijstandswet. Via de Algemene Bijstandswet werd
voor de individuele bejaarde de verzorgingsprijs betaald, zonder dat deze aan een
absolute hoogte was gebonden. Er was slechts sprake van een globale toetsing achteraf van de redelijkheid van de tarieven.

Binnen de zorgverleningssector (maar ook daarbuiten) is op diverse fronten een tendens waarneembaar om van input-financiering op output-fmancieringover te gaan.
In een publikatie van de Federatie Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizenorganisaties (FLSB, 1988) wordt gedetailleerd beschreven hoe voor verzorgingstehuizen in de provincie Drenthe een systeem van vaste budgettering op basis van prestatieafspraken eruit zou kunnen zien. Terecht worden steeds nadrukkelijker tevens
de kwalitatieve aspecten van de output in beschouwing genomen. In opdracht van
de staatsskoretaris van WVC heeft de Nationale Raad voor de Volksgezondheid het
idee&gewerkt om insteilingen in de gezondheidszorg te certificeren. Het idee is het
instehgsmanagernènt verantwoordelijk te stellen voor een intern kwaliteitssysteem,
wahibi&nder &ere via feedback v&personeel, patiënten en familie van patiënten
d~InY'aliteitvan de zorgverlening moet worden bewaakt en bevorderd. Op grond
vah!deuaanwezigheid en het functioneren van zo'n intern kwaliteitssysteem zal aan
een instehg al dan niet eeneatiíicaat worden uitgereikt. Zo'n certificaat zal een
onderscheidingscriterium zijn tussen goede en minder goede instehgen, en een rol
8pe1e&bij beslissimgen omtrent financiering en capaciteitsaanpasimg.
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is ingegaan op de vraag wat onder doelmatigheidvan zorgverlening in
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m de zorg en het feit dat
doelstellingen van de zorgverlening in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig zijn. Het verder ontwikkelen van meetbare kwaliteitsindicatoren, objectief en
subjectief, en het regelmatig registreren daarvan is een noodzakelijk ingrediënt om
te komen tot een genuanceerde analyse van doelmatigheid in de institutionele huishouding. En zolang noden en behoeften de beschikbare middelen overstiigen zal

I

Abstract

>fefficiencyof caring activities ,
ons. The so-called DataEnvs I
lopment Method, a method to measure the relative efficiency of homes, is outlined. The i
effects of reirnbursement schemes, scale and other factors on effidency are discussed.
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