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Al jaren is bekend dat de zorgkosten zeer scheef zijn ver-
deeld over de verzekerde populatie. Een beperkt aantal 
patiënten met hoge zorgkosten is verantwoordelijk voor 
een groot deel van de totale zorgkosten. Deze veelgebrui-
kers vormen de ziekste en meest complexe patiëntenpo-
pulaties. Naast dat bekend is dat zij veel zorg gebruiken, 
zijn er aanwijzingen uit Amerikaans onderzoek dat veel 
van hen onder- of overbehandeld worden.1-3 Patiënten met 
hoge zorgkosten vormen daarom een logische doelgroep 
voor zowel kwaliteitsverbetering als kostenbeheersing.
Het is dus noodzakelijk de kenmerken en het zorggebruik 
van deze patiënten met hoge zorgkosten goed te begrij-
pen. De internationale literatuur wijst op ouderdom, 
chronische ziekten en multimorbiditeit als de belangrijke 
determinanten van hoge zorgkosten.4-6 Tot op heden is er 
in Nederland echter weinig onderzoek verricht op dit 
vlak, afgezien van analyses door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek.7

Het doel van dit onderzoek was de kenmerken, zorgge-
bruik en kostendrijvers van patiënten met hoge zorgkos-
ten in Nederland in kaart te brengen. Deze kennis kan 
gebruikt worden voor het ontwikkelen van gericht beleid 
of interventies voor het verbeteren van de zorg van pati-
enten met complexe zorgvragen en hoge zorguitgaven. 

 Doel Het onderzoeken van de kenmerken en het zorggebruik van patiënten met hoge zorgkosten.
 opzet Transversaal onderzoek waarin gebruik werd gemaakt van declaratiegegevens van één Nederlandse zorgverzekeraar in 

2013. De analyses waren beperkt tot de curatieve zorg (zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet), inclusief aan-
vullende verzekering.

 MethoDe De totale zorgkosten per verzekerde bedroeg de som van alle declaraties met een star tdatum in 2013. Ziekenhuis-DOT’s 
en ggz-DBC’s werden gecategoriseerd naar ICD-10-hoofdstukken en ICD-10-subhoofdstukken. Per patiënt bepaal-
den wij het ICD-10-hoofdstuk met de hoogste zorgkosten. We ontwikkelden verschillende variabelen voor het vast-
stellen van het zorggebruik en analyseerden het zorggebruik met descriptieve statistiek. Ten slotte deelden we de 
populatie op in leef tijdsgroepen en vergeleken we de kenmerken en het zorggebruik tussen de leef tijdsgroepen.

 Resultaten De gemiddelde kosten per patiënt in de top-1% in 2013 bedroegen ruim €56.000. Patiënten met hoge zorgkosten wer-
den door meerdere aanbieders en voor een groot aantal aandoeningen behandeld. Ongeveer een derde van de pati-
enten gebruikte één of meer dure behandelingen, waaronder transplantatiegeneeskunde, dialyse, dure 
geneesmiddelen, intensive care of DOT’s met een prijs boven de €30.000. Het grootste deel van de patiënten werd 
behandeld voor har t- en vaatziekten, oncologische aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen. Hoewel de 
patiënten gemiddeld relatief oud waren, was ruim de helf t jonger dan 65 jaar en daalden de gemiddelde kosten 
sterk met het stijgen van de leef tijd.

 ConClusie Er is behoef te aan een integrale aanpak in de behandeling van patiënten met hoge zorgkosten. Gericht beleid en inter-
venties zijn nodig om de kwaliteit van zorg te verbeteren en onnodig hoge zorgkosten te verminderen.
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Dit artikel is een bewerking van recent gepubliceerd werk 
dat breder van opzet was. Voor een volledige beschrijving 
van de gehanteerde gegevens, methoden, resultaten en 
discussie verwijzen wij naar het originele artikel.8

MethoDe

DesiGn en Context
Dit is een transversaal onderzoek waarin gebruik werd 
gemaakt van declaratiegegevens van één Nederlandse 
zorgverzekeraar in 2013. De analyses werden uitgevoerd 
bij Zilveren Kruis, dat in 2013 4,5 miljoen verzekerden 
had. Wij beperkten onze analyses tot de curatieve zorg 
(zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet), inclusief 
aanvullende verzekering.
Allereerst bepaalden wij de demografische en medische 
kenmerken en het aandeel patiënten dat dure zorgvor-
men gebruikte (dure geneesmiddelen, intensive care, 
transplantatie, dialyse, DBC/DOT > €30.000). Vervolgens 
identificeerden we per patiënt de aandoening met de 
hoogste zorgkosten en gebruikten we deze eigenschap 
om de kenmerken en het zorggebruik verder uit te split-
sen. Ten slotte vergeleken we de kenmerken en het zorg-
gebruik tussen leeftijdsgroepen.

GeGevens
Alle personen die in 2013 bij Zilveren Kruis verzekerd 
waren, werden geïncludeerd in de studie. Verschillende 
patiëntkenmerken werden verkregen uit de databases, 
waaronder geslacht, sociaal-economische status, geboor-

tedatum en eventuele sterfdatum. De totale zorgkosten 
per verzekerde bedroeg de som van alle declaraties met 
een startdatum in 2013. We sorteerden alle verzekerden 
op totale zorgkosten en identificeerden de top-1% van 
verzekerden met de hoogste zorgkosten. Alle declaraties 
werden gecategoriseerd naar zorgsector, waaronder zie-
kenhuis, geestelijke gezondheidszorg (ggz), huisarts, 
paramedische zorg, farmacie, hulpmiddelen, mondzorg, 
geboortezorg en overige.

BehanDelkosten peR iCD-10-DiaGnose
We categoriseerden alle DBC/DOT’s voor ziekenhuis-
zorg en ggz naar ICD-10-hoofdstukken en ICD-10-sub-
hoofdstukken (bijvoorbeeld hoofdstuk J: Ziekten van 
ademhalingsstelsel en subhoofdstuk J09-J18 Influenza en 
pneumonie). Voor het categoriseren van de DOT-zieken-
huisdeclaraties gebruikten we een koppeltabel dat voor 
dit doel was ontwikkeld door de Nederlandse Zorgauto-
riteit en het RIVM. Overige ziekenhuisdeclaraties (waar-
onder zogenoemde add-ons) en farmaciekosten werden 
niet gecategoriseerd naar ICD-10. Voor de ggz gold dat 
alleen tweedelijns ggz-declaraties werden gecategori-
seerd naar ICD-10, omdat alleen deze ggz-declaraties 
informatie bevatten over diagnose en behandeling.

pRevalentie en MultiMoRBiDiteit
De prevalentie per ICD-10-hoofdstuk en -subhoofdstuk 
per patiënt werd vastgesteld op basis van dezelfde  
DBC/DOT’s; ten minste 1 declaratie per ICD-10 hoofd-
stuk of -subhoofdstuk gold als voldoende voor het vast-

 

FiGuuR  Het aandeel van de verschillende vormen van zorgverlening bij patienten met hoge zorgkosten in 2013, weergegeven per leeftijdsgroep (< 1 jaar: n = 938; 

1-10 jaar: n = 1125; 11-20 jaar: n = 1793; 21-30 jaar: n = 1892; 31-40 jaar: n = 2506; 41-50 jaar: n = 4670; 51-60 jaar: n = 6856; 61-70 jaar: n = 9811; 71-80 jaar: 

n = 9815; >80 jaar: n = 5801). 
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stellen van de diagnose. Voor het vaststellen van de 
diagnoses werd ook gebruik gemaakt van de farmaceuti-
sche kostengroepen – verzekerden worden ingedeeld in 
klassen chronische aandoeningen op basis van genees-
middelengebruik in het verleden – uit het risicovereve-
ningssysteem.
Multimorbiditeit werd per patiënt vastgesteld als (a) de 
som van het aantal prevalente ICD-10-hoofdstukken;  
(b) de som van het aantal prevalente ICD-10-subhoofd-
stukken; en (c) de som van het aantal farmaceutische 
kostengroepen als indicator voor het aantal chronische 
aandoeningen; deze 3 sommen geven tezamen een beeld 
van de multimorbiditeit.

inDiCatoRen DuuR zoRGGeBRuik
We ontwikkelden verschillende variabelen voor het vast-
stellen van het gebruik van dure interventies. Dure zorg-
gebruikers hadden €10.000 of meer uitgaven aan dure 
geneesmiddelen en intensieve zorg (IC). Vervolgens 
identificeerden wij op basis van DBC/DOT’s transplanta-
tiepatiënten, dialysepatiënten, en patiënten met een 
DBC/DOT met een prijs hoger dan €30.000.

analyse
We analyseerden het zorggebruik per zorgsector (zieken-
huis, farmacie et cetera), demografie, medische kenmer-
ken en gebruik van dure zorg met descriptieve statistiek. 
Per patiënt bepaalden wij het ICD-10-hoofdstuk met de 
hoogste zorgkosten. Deze eigenschap gebruikten we voor 
het uitvoeren van verschillende descriptieve subgroepa-
nalyses. Ten slotte deelden we de populatie op in leef-
tijdsgroepen en vergeleken we de kenmerken en het zorg-
gebruik tussen de leeftijdsgroepen.

Resultaten

De gemiddelde kosten per patiënt in de top-1% in 2013 
bedroegen ruim €56.000. Dit was goed voor 22,8% van de 
totale uitgaven aan curatieve zorg. Van deze uitgaven 
bestond 76,0% uit ziekenhuizenkosten, waarvan respec-
tievelijk 9,0 en 9,1% bestemd waren voor dure geneesmid-
delen en IC. Respectievelijk 12,7% en 6,6% van de uitgaven 
betroffen ggz- en farmaciekosten, en 4,7% ging naar 
andere kostensoorten, zoals de huisarts.

DeMoGRaFie, MeDisChe kenMeRken en DuuR zoRGGeBRuik
De tabel presenteert de demografische kenmerken, 
medische kenmerken en het zorggebruik van de  
top-1%-patiënten. Patiënten met hoge zorgkosten waren 
relatief oud; de gemiddelde leeftijd was 58 jaar, maar 54% 
van de patiënten was 65 jaar of jonger. Hiernaast waren 
mannen licht oververtegenwoordigd in de top-1%-groep. 
In het jaar van analyse overleed bijna 10% van de patiën-

ten met hoge zorgkosten, en in de 14 maanden daarop 
nog eens 12,5%.
Het zorggebruik van patiënten met hoge zorgkosten ken-
merkte zich door meerdere zorgaanbieders en behande-
ling voor verschillende zorgvragen in één jaar. Patiënten 
werden behandeld voor aandoeningen uit gemiddeld  
4,2 ICD-10-hoofstukken per patiënt en het gemiddeld 
aantal chronische aandoeningen per patiënt was 1,1. 
Patiënten bezochten gemiddeld bijna 2 ziekenhuizen 
voor hun behandeling. Bijna 40% van de patiënten werd 
behandeld in een umc en bijna 24% in de ggz. Hiernaast 
werd ruim 6% gedialyseerd en circa 4% ontving trans-
plantatiegerelateerde zorg.

taBel Kenmerken en indicatoren voor zorggebruik van patiënten in 
de top-1% van verzekerden met de hoogste zorgkosten in 2013

kenmerken en indicatoren top-1%

algemene kenmerken
aantal patiënten 45.207

 totale kosten per patiënt; gemiddelde (SD) €56.424 (40.830)

 percentage van totale zorgkosten 22,8

 mannelijk geslacht; % 52,3

 gemiddelde leeftijd in jaren (SD) 58,5 (21,6)

 overledenen; %

  2013 9,9

  na 2013* 12,5

medische kenmerken; gemiddelde (sD)
 aantal ICD-10-hoofdstukken†; gemiddelde (SD) 4,2 (2,1)

 aantal ICD-10-subhoofdstukken†; gemiddelde (SD) 5,5 (3,1)

 aantal chronische aandoeningen; gemiddelde (SD) 1,1 (1,2)

gebruik van dure zorg
 IC en/of dure geneesmiddelen (> €10.000 per patiënt); % 24,6

 transplantatiepatiënten; % 3,7

 dialysepatiënten; % 6,1

 DOT-zorgproduct > €30.000; % 4,5

 kosten in umc; % 39,7

 ggz-kosten > €0; % 23,5

 ggz-opname; % 13,0

 aantal dagen ggz-opname; gemiddelde (SD)‡ 54,7 (74,3)

 aantal ziekenhuisspecialismen; gemiddelde (SD) 4,2 (2,3)

 aantal ziekenhuizen; gemiddelde (SD) 1,9 (1,0)

 aantal dagen ziekenhuisopname; gemiddelde (SD) 22,3 (26,0)

* Overlijdensdatum tot uiterlijk 20 februari 2015.

† Aantal hoofdstukken of -subhoofdstukken per patiënt; deze werden gebruikt 

om DBC/DOT’s te categoriseren.

‡ Bij patiënten met ggz-kosten > €0.
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iCD-10-hooFDstukken Met De hooGste zoRGkosten
Wij identificeerden per patiënt het ICD-10-hoofdstuk 
met de hoogste kosten en voerden subgroepanalyses uit 
op basis van dit kenmerk. Bijna 53% van de patiënten 
werd behandeld voor één of meer hart- en vaatziekten. 
Hart- en vaatziekten waren voor 22% van de patiënten 
het ICD-10-hoofdstuk met de hoogste kosten; deze pati-
enten waren relatief oud (gemiddeld 69 jaar) en 61% was 
man. Patiënten met psychische en gedragsstoornissen 
(prevalentie: 32%; hoogste kosten: 15%) kenmerkten zich 
door een relatief jonge leeftijd, een relatief laag aantal 
comorbiditeiten en een lage sterfte. Patiënten met onco-
logische aandoeningen (prevalentie: 37%; hoogste kosten: 
23%) vielen op door een hoge mortaliteit.

kenMeRken en zoRGGeBRuik peR leeFtijDsGRoep 
De figuur illustreert de totale uitgaven per zorgsector per 
leeftijdsgroep. Intensive care was goed voor maximaal 
10% van de kosten per leeftijdsgroep, met uitzondering 
van de zuigelingen. Het aandeel dure geneesmiddelen was 
het hoogst onder patiënten in de leeftijd van  
21-30 jaar (13,4%). het aandeel ggz-uitgaven was het hoogst 
onder kinderen, adolescenten en volwassenen tot 60 jaar.
De gemiddelde kosten daalden sterk met de leeftijd. De 
gemiddelde kosten onder zuigelingen bedroegen ruim 
€80.000, tegenover gemiddeld €47.000 onder 80-plussers. 
Voor elke leeftijdsgroep vonden wij kenmerkende ICD-
10-hoofdstukken met hoge uitgaven. De uitgaven aan hart- 
en vaatziekten en ziekten van het urogenitaalstelsel – 
waaronder nierinsufficiëntie – namen toe per leeftijdsgroep.

BesChouwinG en ConClusie

In deze studie bepaalden wij de demografische kenmer-
ken, medische kenmerken en het zorggebruik van de 
top-1% patiënten met de hoogste zorgkosten. Deze pati-
enten werden door meerdere zorgaanbieders en voor 
een groot aantal zorgvragen behandeld. Ongeveer een 
derde van de patiënten gebruikte één of meer dure 
behandelingen, waaronder transplantatiegeneeskunde, 
dialyse, dure geneesmiddelen, intensive care of DBC/
DOT’s met een prijs boven de €30.000. Het grootste deel 
van de patiënten werd behandeld voor hart- en vaatziek-
ten, oncologische aandoeningen en psychische en 
gedragsstoornissen. Hoewel de patiënten gemiddeld 
relatief oud waren, was ruim de helft jonger dan 65 jaar 
en daalden de gemiddelde kosten sterk met het stijgen 
van de leeftijd.
Onze bevindingen komen voor een belangrijk deel over-
een met eerder onderzoek uit Canada en de Verenigde 
Staten.4,9-11 Net als deze studies lieten wij zien dat multi-
morbiditeit een belangrijke determinant van hoge zorg-
kosten vormt en identificeerden wij 3 belangrijke patiën-
tengroepen: patiënten met hart- en vaatziekten, met 
oncologische aandoeningen en met psychische en men-
tale stoornissen.
Dit is de eerste studie waarin onderscheid wordt gemaakt 
tussen prevalente aandoeningen en de aandoening met 
hoogste kosten bij patiënten met meerdere aandoeningen 
en hoge zorgkosten. Oncologische aandoeningen bij-
voorbeeld waren relatief vaak de aandoening met de 
hoogste kosten. Hart- en vaatziekten daarentegen von-
den wij overwegend als ‘secundaire’ aandoening (dat wil 
zeggen: wel prevalent, maar niet met de hoogste kosten), 
maar ook vaak als aandoening met de hoogste kosten. 
Aandoeningen die vaak en overwegend de hoogste kos-
ten per patiënt genereerden, verdienen prioriteit bij initi-
atieven om de zorgkosten te beheersen.
Dit is ook de eerste studie die dure zorggebruikers iden-
tificeerde binnen de groep patiënten met hoge zorgkos-
ten. Deze patiënten gebruikten naast deze dure zorg veel 
overige zorg, wat suggereert dat het goed op elkaar 
afstemmen van deze behandelingen mogelijk leidt tot 
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.
Tot slot vonden wij dat ruim de helft van de patiënten 
jonger was dan 65 jaar en dat de gemiddelde kosten sterk 
daalden met de leeftijd. Multimorbiditeit en curatieve 
hoge zorgkosten worden maar voor een beperkt deel 
bepaald door ouderdom; verbeterinitiatieven zouden 
zich dus moeten richten op patiënten van alle leeftijden.

BepeRkinGen in De MethoDe
We hebben gebruik gemaakt van gegevens van één zorg-
verzekeraar met een marktaandeel van ongeveer 27%, dat 

▼   leeRpunten  ▼

•	 De	groep	patiënten	met	hoge	zorgkosten	in	Nederland	
was tot voor kort niet goed in beeld.

•	 Aan	de	hand	van	declaratiegegevens	van	één	Nederlandse	
zorgverzekeraar in 2013 werd inzicht verkregen in de  
kenmerken	en	het	zorggebruik	van	patiënten	met	hoge	
zorgkosten.

•	 Het	bleek	dat	patiënten	met	hoge	zorgkosten	werden	
behandeld door meerdere zorgaanbieders en voor een 
groot	aantal	aandoeningen	per	patiënt.

•	 Ruim	de	helft	van	de	patiënten	met	hoge	zorgkosten	was	
jonger dan 65 jaar.

•	 Ongeveer	een	derde	van	de	patiënten	met	hoge	zorgkos-
ten	gebruikte	één	of	meer	dure	behandelingen,	  
waaronder transplantatiegeneeskunde, dialyse, dure 
geneesmiddelen,	intensive	care	of	DBC/DOT’s	met	een	prijs	
boven de €30.000.

•	 Het	grootste	deel	van	de	patiënten	met	hoge	zorgkosten	
werd behandeld voor hart- en vaatziekten, oncologische 
aandoeningen en psychische en gedragsstoornissen.
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representatief was voor de Nederlandse populatie. Een 
belangrijke beperking is dat onze analyse was beperkt tot 
één jaar, waardoor wij patiënten met blijvend hoge kosten 
niet konden onderscheiden van patiënten met een een-
malige kostbare behandeling of gebeurtenis.
Verder onderzoek is noodzakelijk om te bepalen hoe de 
zorg voor – in hoofdzaak multimorbide – patiënten met 
hoge zorgkosten verder te verbeteren is. Onze bevindin-
gen suggereren dat er behoefte is aan een integrale aan-
pak bij de behandeling van patiënten met hoge zorgkos-
ten. Gericht beleid en gerichte interventies zijn nodig om 

de kwaliteit van de zorg te verbeteren en onnodig hoge 
zorgkosten te verminderen.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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