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Inleiding 

De Ziekenfondsraad heeft in J 996 een on
derzoek laten verrichten naar het functio
neren van gezondheidscentra in Neder
land .1 Een van de conclusies was dat huis
artsen in gezondheidscentra minder ver
wijzen dan andere huisartsen. Of huisart
sen in gezondheidscentra ook minder op
namen en verp leegdagen genereren, kon 
echter niet worden vastgesteld op basis 
van de beschikbare gegevens. Dit was 
voor ons aanleiding tot het opzetten van 
een onderzoek naar de klinische consump
tie in twee gezondheidscentra en een aan
tal huisartspraktijken in dezelfde regio. 

Methoden 

Het onderzoek had betrekking op twee po
pulaties in Maarssenbroek. De ene popu
latie was ingeschreven bij de twee gezond
heidscentra van ZilverZorg Maarssen
broek (Centrumgroep, n= l3.533), de an
dere bij de overige huisartspraktijken 
(Vergelijkingsgroep, n= 11.436). 

Beide groepen werden met elkaar ver
geleken op de volgende sociaa l-demogra
fische indicatoren: leeftijd, geslacht, type 
verzekering en woningbezit; de benodig
de gegevens waren afkomstig van de ge
meente Maarssen, de regionale zorgverze
keraar ANOVA en het geautomatiseerde 
patiëntenbestand van ZilverZorg Maars
senbroek. 

Voor het berekenen van de opnamecijfers 
en de gemiddelde verpleegduur is gebruik 
gemaakt van gegevens van de Stichting 
Informatiecentrum voor de Gezondheids
zorg (STG) over de jaren 1995-1997. Deze 
gegevens zijn bewerkt met het Meet 
Instrument Klinische Consumptie 
(MIKC),2·4 waardoor het mogelijk is op 
groepsniveau het aantal opnamen en ver
pleegdagen te relateren aan de kenmerken 
leeftijd, geslacht, ziekenhuis, woong
ebied, huisartspraktijk en diagnosegroep. 
Hierbij worden 54 diagnosegroepen on
derscheiden, gebaseerd op de Internatio
nal Classification of Diseases, 9th Revisi
on, Clinical Modification (ICD-9-CM ). 
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De SIG registreert de diagnose die bij ont
slag wordt beschouwd als de reden van op
name in het ziekenhuis. 

Het overgrote deel van de opnamen in 

de jaren 1995-1 997 vond plaats in zes zie
kenhuizen in de regio Utrecht (95 procent 
in de Centrumgroep, 94 procent in de Ver
ge lij kingsgroep); de gegevens van andere 
ziekenhuizen zijn buiten beschouwing ge
laten. Verder zijn opnamen met een ver
loskundige indicatie (acht diagnosegroe
pen) buiten beschouwing gelaten, omdat 
de verloskundigen van de gezondheids
centra ook werkzaam zijn voor de Verge
lijkingsgroep, terwijl de huisarts geen in
vloed heeft op opnamen met een verlos
kundige indicatie. 

Met behulp van het MIKC werden voor 
beide groepen incidentiecijfers berekend 
voor het aanta l opnamen en het aantal ver
pleegdagen ; de cijfers van de Vergelij
kingsgroep werden vervolgens gestan
daard iseerd naar de leeftijd/geslachtsop
bouw van de Centrumgroep. 

Resultaten 

De gemiddelde leeftijd bedroeg in beide 
groepen 32jaar, en de vrouw/man-verhou
ding was vrijwe l gelijk (5 1/49 en 50/50). 
In de Vergelijkingsgroep woonden naar 
verhouding meer mensen in een wijk met 
een hoog eigen woningbezit (65 versus 50 
procent) en waren meer mensen verzekerd 
bij het regionale ziekenfonds (56 versus 
48 procent). Gegevens over de niet-regio
nale ziekenfondsen waren niet beschik
baar; en het aantal particulier verzekerden 
in beide groepen is niet precies bekend. 

[n de Centrumgroep lag het aanta l opna
men per 1000 patiënten per jaar 13 procent 
lager dan in de Vergelijkingsgroep en het 
aantal verpleegdagen 16 procent (tabel 1). 
Deze verschillen gelden niet voor alle 
leeftijd/geslachtsgroepen: zo hadden de 
vrouwen van 15-29 en 50-65 jaar in de 
Centrumgroep een hogere medische con
sumptie dan hun leeftijdgenoten in de Ver
gelijkingsgroep (tabel 2) . Op populatieni
veau blijven de verschi llen tussen beide 
groepen echter bestaan na correctie voor 
leeftijd en geslacht. 

Het aandeel van de diagnosen-top-! 0 
was in beide groepen vrijwel gelijk (44 en 
45 procent). De aantallen opnamen per af-
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Tabel 1 Kengeta llen Centrumgroep (CG) en Vergeli j kingsgroep (VG), 1995-1997 

CG VG 

Persoonsjaren 40 .600 34.309 
Klinische opnamen 
- aantal 2.086 2.026 
- per 1000 persoonsjaren 51 59 
- verschil (95%-BI) 8 (4-11) 
Verpleegdagen 
- aantal 19.022 19.123 
- per 1000 persoonsjaren 469 557 
- verschil (95%-BI) 88 (79-99) 
Gemiddelde verpleegduur 9, 1 9.4 
Mediaan ligdagen 5,0 5,0 

Tabel 2 Inc identie van opnamen en verp leegdagen bij de Centrumgroep (CG) en de 
Ve rgel ij kingsgroep (VG) naar leeftijd en ges lacht, 1995-1997. Aantallen per 1000 
persoonsjaren 

Leeftijd/ Aantallen* Opnamen Verpleegdagen 
geslacht CG VG CG VG CG VG 

Mannen 
0-14 4565 4272 26 34 287 418 

15-29 4509 3475 28 32 248 193 
30-49 7686 6340 40 48 282 357 
50-65 2469 2154 98 110 926 1069 
65+ 820 788 259 292 3205 3982 
Totaal 20049 17092 50 60 474 597 
Gestandaardiseerdt 59 570 

Vrouwen 
0-14 4446 4227 22 26 125 141 

15-29 4575 3480 40 39 307 255 
30-49 819 1 6713 50 58 436 411 
50-65 2332 1891 91 83 815 689 
65+ 1007 969 182 217 2065 3502 
Totaal 20551 17280 53 58 463 518 
Gestandaa rdiseerdt 57 50 1 

* Aantal persoonsjaren gedurende 1995-1997 
t Gestandaardiseerd naar de leeftijd/geslachtsopbouw van de Centrumgroep. 

Tabel 3 Opnamen voor de tien diagnosegroepen met de meeste opnamen voor de 
Centrumgroep (CG) en de Verge lijkingsgroep (VG), 1995-1997. Aanta llen per 1000 
persoonsjaren 

CG VG Verschil (95%-BI) 

Maligne neoplasmata 4,8 5, 1 -0,3 ( 1,2 --1 ,8) 
lschemische hartziekten 3,3 3,2 0,1 ( 1,3--1,2) 
Symptomen* 2,7 3,0 -0,3 ( 0,8 - -1,5) 
Dorsopathieën 2,7 2,7 0,1 ( 1,2--1,1) 
Fracturen 1,6 2,5 -0,9 ( 0,1 --1,9) 
Overige hartziekten 1,9 1,8 0, 1 ( 1,1 - -0,8) 
Vergiftigingen 1,7 2,0 - 0,3 ( 0,6 - - 1,3) 
Aandoeningen darm en peritoneum 1,6 2, 1 -0.4 ( 0,5--1.4) 
Oogziekten 1,2 2, 1 -0,9 (-0,0 - - 1,8) 
Arthropathieën e.d. 1,5 1,6 -0, 1 ( 0,8 - -1,0) 
Overige 28.4 33,0 -4, 7 (-0,9 - -8.4) 
Totaa l 51.4 59, 1 -7,7(-2,6--12,7) 

* Symptomen, afwijkende uitkomsten van laboratoriumonderzoek of andere onderzoekmethoden en 
onvolledig omschreven ziektebeelden, waarbij geen elders classificeerbare diagnose wordt vermeld. 
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Wat is bekend? 
Huisartsen in gezondheidscent ra 
verwijzen minder dan andere 
huisartsen . 

Wat is nieuw? 
Huisartsen in gezondheidscentra 
genereren ook minder klinische 
opnamen dan andere huisartsen . 

zonderlijke diagnosegroep waren laag en 
de betrouwbaarheidsintervallen van de 
verschillen tussen de opnamecijfers zijn 
groot (tabel 3). De verschillen zijn niet toe 
te schrijven aan één of meer specifieke 
diagnosegroepen. Dat geldt ook met be
trekking tot de verpleegdagen. 

Beschouwing 

Een niet-experimenteel onderzoek als dit 
heeft diverse methodologische beperkin
gen. Zo zijn de twee populaties door het 
ontbreken van randomisatie niet strikt ver
gelijkbaar; kleine verschillen in sociaal
demografi sche opbouw kunnen van in
vloed zijn op het vóórkomen van ziekten 
en daarmee op het gevonden verschil in 
klin ische consumptie. 5-7 Ook zegt de keu
ze voor een gezondheidscentrum mogelijk 
iets over leefstijl en de aanwezigheid van 
morbiditeit. Deze variabele is niet geme
ten in dit onderzoek. Verder zijn naar ver
houding minder patiënten van de Cen
trumgroep verzekerd bij het regionale zie
kenfonds, terwijl de verhouding zieken
fonds-particulier niet bekend is . Ander
zijds wonen meer patiënten van de Verge
lijkingsgroep in een wijk met veel koop
woningen. 

Een andere potentiële bron van bias is 
het verschil in leeftijd/geslachtsopbouw 
tussen beide populaties; zo telde de Verge
lijkingsgroep naar verhouding meer pa
tiënten van 0-14 j aar en van 65 jaar en ou
der. Deze potentiële confounders verkla
ren echter niet de gevonden verschillen op 
populatieniveau. Wel blij ft opvallend dat 
bij de vrouwen van 15-29 en 50-65 jaar de 
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consumptie in de Centrumgroep juist het 
grootst was. 

De relevantie van dit onderzoek is dat met 
het Meet Instrument Klinische Consump
tie voor de eerste keer een verband kan 
worden gekwantificeerd tussen samen
werkingsvorm en klinische opnamen. 
Doordat werd gemeten op het ni veau van 
het ziekenhuis, zijn gegevens beschikbaar 
van zowel ziekenfonds- als parti cul ier 
verzekerden , dit in tegenste lling tot veel 
ander onderzoek naar verw ij scijfers. 1 De 
resul taten van andere onderzoeken zijn 
ni et eenduidig en z ijn daardoor moeilijk te 
vergelijken met onze uitkomsten .8-10. Wij 
vermoeden dat het door ons gevonden ver
schil wordt bepaald door de variabe len 
praktijkvorm en artskenmerken. Ander 
onderzoek bij gezondheidscentra zou 
moeten aantonen in hoeverre dit resultaat 
consistent is en welke factoren daarbij be
palend z ijn. 
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Abstract 
Zu iderwijk ENA, Meulenberg PW, 
Hoes AW, Schrijvers AJP. Lower hospita! 
adm ission rates in health care centres? 
A comparative study in Maarssenbroek. 
Huisarts Wet 2000;43(7):300-2. 

• 

Objective To assess possible di fferences in 
hospita! admi ssion rates between GPs working 
at health care centres and a reference group of 
GPs. 
Study design A retrospect ive foll ow-up study. 
Setting Hea lth care centres and other genera! 
practices in Maarssenbroek and hospitals in 
the Utrecht region (Netherlands) . 

Methods The research question was addressed 
by using what is known as the 'meetinstrument 
klinische consumptie' (measuring instrument 
for clinica l consumption - a parameter that in
cludes hospita! adm iss ion rates and length of 
hospita! stay) developed by the SIG (Stichting 
Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg 
- Information Centre Foundation fo r Health 
Care) in a population of 25 ,028 in Maa rs
senbroek (NL) during the period 1995-1 997 . 
These indices were ca lculated for all patients 
regi stered with the GPs working in the health 
care centres and fora reference group consist
ing of the other inhabitants registered with 
other GPs. Both patient groups were socio
demographicall y comparable. 
Results Hospita! adm iss ion rates in patients 
regi stered with GPs in the hea lth care centres 
were 7. 7 per 1000/per year lower than in the 
reference group (95%Cl 4.3- 11 . l ), a rate dif
fe rence of 13%. The number of hospita! days 
per 1000/per year was 88 .0 (95%Cl 78 .5-99 .2) 
lower in the health care centre group ; i.e. a 
15.8% lower rate. The difference in hosp ita! 
admission rates was not related to specific di
agnoses . Adjustment for di fferences in age and 
gender between the two pati ent groups did not 
influence the observed rate differences. 
Conclusion In our study in a densely popu
lated area in the Netherlands, pati ents regis
tered wi th health care centres had a 13% lower 
hospita! admiss ion rate and 16% shorter hospi
ta! stay compared to those registered with 
other GPs . Doctor-related and practi ce
organi sational characteristics are possibly the 
cause of these differences. 
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