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The high-way of no-way?



• Bedrijfskundig Adviseur (RUMC)

• Senior Adviseur (NZa)

• Beleidsadviseur financiën / zorgverzekeraars (CWZ)

• Projectleider onderzoeken taakherschikking 2013 – 2019 (VWS)

• Programmaleider Zorgpaden / Senior adviseur (RUMC)

• …Phd Care pathways



Doel vandaag

. jullie mee te nemen in de onderzoeken 

taakherschikking vanuit onze ‘bril’

. met jullie verkennen wat met deze bevindingen 

gedaan kan worden….



2014 2016 2019 2020



2014  Taakherschikking en kostprijzen

. Variatie inzet PA/VS verklaard door persoonlijke competenties

. Physician assistant met name herschikking van taken

. Veel taken worden niet geregistreerd

. Zichtbaarheid PA/VS in registraties beperkt: geen businesscase mogelijk

. Belemmeringen: Face-to-face contact, transparantie kostprijzen, effect 
inzet beperkt zichtbaar in DBC.

. Interne ziekenhuisafspraken zijn niet onderbouwd

. Kostprijzen….

Aanbevelingen:

. Verbeter informatievoorziening rondom taakherschikking

. Verrichtingen op naam zodat zichtbaarheid in registraties tot stand 
gebracht wordt

. Breng overige taken in kaart

. Businesscases ontwikkelen



DBC-ZP bouwstenen en registratie

*Model Kostprijzen in ziekenhuizen (Vosselman)



Kostprijzen: constatering 2014

→43% van activiteiten
→Wegingsfactor arbitrair
→Niet discriminerend

→57% geen verrichting

→Geen differentiatie: 
kosten worden over het 
totaal ‘uitgesmeerd’

→ Gemiddelde kostprijs: effect
wordt verkleind door ge-
middelde

→ Geen zichtbare inzet





2016: de praktijk van taakherschikking

. Kostprijssystematiek niet aangepast (basis 2014)

. Verrichtingen worden in toenemende mate op naam geregistreerd (+20%)

. Geen stijging van zorgconsumptie maar verbeterde registratie!

. Meer kwaliteit voor hetzelfde geld

. Geen actief onderwerp bij onderhandelingen

. Financiële onduidelijkheid leidt tot terughoudendheid (MSB vorming)

. Positionering van PA/VS binnen ziekenhuis: interne afspraken 

belemmerend
. Zelfstandig openen en sluiten DBC beperkt

Aanbevelingen:
. Maak gerichte afspraken over inzet, financiële dekking en positionering   
van VS en PA. 

. Zorg voor transparantie

. Stem het vergoedingenbeleid en zelfstandige verwijzingen ten aanzien 
van VS/PA centraal af



Motivaties voor inzet



Effect

• Tweede kamer

• Minister is positief over het onderzoek en neemt aanbevelingen over!

• Experimentstatus VS/PA voor het uitvoeren 
voorbehouden handelingen definitief in Wet Big per 1 januari 2017

• Subsidie voor vervolgonderzoek in 2018 ontvangen

Hyperlink:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstuk
ken/2016/10/04/kamerbrief-over-onderzoek-
taakherschikking-en-kostprijzen-in-de-praktijk



Doelmatigheid PA
. Continuïteit

. Brede inzetbaarheid PA vs specialistische inzet VS

. Inzet PA = Herschikking, dus bespaart tijd arts (tijd arts?)

. Inzet AIOS in declarabele productie daalt, productiebehoud afdeling prevaleert

. Salarislasten PA lager dan arts

. Hogere kwaliteit tegen dezelfde kosten is ook doelmatig…

Maar
. Ziekenhuisarts, doktersassistenten: taakherschikking is breder dan PA/VS
. PA meestal niet in avond of nachturen, Aios wel

. Onderbouwing businesscases ontbreken veelal



2019: de financiële effecten

. Formatie PA/VS is gestegen (11% tov 2015)

. De zichtbaarheid van PA en VS in registratie is vergroot (64%)

. 23% van de PA’s opent zelf dbc’s (dus beperkt)

. Ziekenhuizen hebben beperkt centraal beleid tav inzet PA/VS

. Geen businesscases bij aanname VS/PA

. Kostprijzen worden niet gespecifieerd voor zorgactiviteiten uitgevoerd 
door VS/PA

. Verdeling loonkosten is wisselend; ‘vast percentage’ is niet representatief

. Belemmeringen: arbeidsmarktkrapte, beperkte groeimogelijkheden zkh…

Aanbevelingen:
→ Onderbouwing inzet PA/VS: businesscases
→ Inzet kan leiden tot lagere loonkosten, verbetering van kwaliteit 

(minder heropnames, laagdrempelige zorg): maak dit zichtbaar(der)



2020…..taakherschikking en 1e lijn

. Onderzoek is in de dataverzamelingsfase

. Inzet PA/VS in de huisartsenpraktijk neemt toe

. Motivaties en belemmeringen….



De monitor….

.  De verruiming van de wet- en regelgeving heeft positief bijgedragen aan de  

inzet van de verpleegkundig specialisten en physician assistants.  

.  Taakherschikking heeft positief effect op toegankelijkheid en kwaliteit van 

zorg



De monitor….

De effecten op betaalbaarheid blijven achter: dat kan en moet beter

Dus…
→ Registratie op naam moet plaatsvinden

→ Taakherschikking middel voor betaalbaarheid
→ Structureel onderdeel bij zorginkoop
→ Organisatie breed beleid rondom taakherschikking

→ Maak financiële businesscases
→ Verwerk het in de kostprijzen
→ Dialoog met zorgverzekeraars

‘Sense of urgency ontbreekt!’
‘Tijd van pionieren is voorbij’ 



Landelijk Kader: 
onderhandelaarsakkoord, zorg op de 

juiste plaats 

Landelijk
Ziekenhuisbeleid faciliteert 

taakherschikking

Dus…..

Herschikking
taken

Aantoonbare doelmatigheid
Best cases: inzicht
Tekorten leiden tot toename vraag

Afspraken met MSB over loonkosten
Zorgverzekeraar
Beleidsrichting vaststellen
Transparantie bevorderen
Kostprijzen

Highway?
Regelgeving en druk doelmatigheid
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