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Belang 
centralisatie wordt 

gezien

Met name m.b.t. 
opbouwen ervaring 

en expertise en 
doelmatigheid

Effecten centralisatie deels 
positief, deels negatief:

Kwaliteit van zorg en 
doelmatigheid

Toegankelijkheid, patiënt 
centraal, eigen rol arts

Vier op de 
tien artsen 
zijn positief, 
maar ook 
vier op de 

tien neutraal 
en 14% 
negatief. 

Verdeeldheid in sentiment over 
centralisatie

Gemist worden:
Goede, objectieve criteria; 

inspraak van medisch 
specialisten zelf en de 

patiënt. 
Er heerst een 

misperceptie dat de regie 
nu grotendeels in handen 

ligt van het ministerie en de 
zorgverzekeraars

Proces 
inrichting 

centralisatie en 
regie hierin

Effect centralisatie

Belang van
centralisatie

Artsen in 
academische 

centra zijn 
opvallend 

positiever over 
alle aspecten van 
centralisatie dan 

STZ- en algemene 
ziekenhuizen 

44%25%

30%

Een uitwerking van deze summary is te 
vinden op de volgende pagina

One page summary



Er heerst verdeeldheid onder medisch specialisten over de manier waarop centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen op 
dit moment in Nederland is vormgegeven. Vier op de tien specialisten zijn positief, maar eveneens een kwart is juist negatief hierover.

Het belang van centralisatie wordt wel ingezien, met name ten aanzien van de opbouw van ervaring, expertise en doelmatigheid. 

Men is dan ook overwegend positief over het effect dat centralisatie heeft op de kwaliteit van de zorg en doelmatigheid. 

De pijn lijkt echter te zitten in de invloed die centralisatie heeft op de eigen rol van artsen en op de mate waarin de patiënt centraal 
staat. Specifiek de toegankelijkheid van de zorg voor die patiënt is een punt dat volgens veel specialisten negatief beïnvloed wordt door 
centralisatie en dat prioriteit verdient bij de optimalisatie van centralisatie.

Ten aanzien van het proces rondom de inrichting van centralisatie is één op de vier positief, maar eveneens één op de vier neutraal en de 
resterende 14% negatief. Artsen die minder positief zijn missen vooral goede en objectieve criteria, evenals inspraak van de medisch 
specialisten zelf en de patiënt. 

Opvallend is dat er een misperceptie bestaat over wie de regie heeft. Velen hebben het idee dat deze nu bij het ministerie en de 
zorgverzekeraars ligt en te weinig bij de specialist, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen.

Tot slot valt op dat met name artsen werkzaam in academische ziekenhuizen positiever zijn over centralisatie en de bijbehorende 
effecten dan artsen uit algemene en topklinische ziekenhuizen. De mening van artsen werkzaam in topklinische ziekenhuizen komt veel 
meer overeen met die van artsen werkzaam in algemene ziekenhuizen dan die van artsen werkzaam in academische centra. 

Deels kan dit worden verklaard doordat artsen in academische ziekenhuizen met name patiënten ontvangen voor gecentraliseerde 
behandelingen, terwijl artsen in algemene en sommige topklinische ziekenhuizen vooral patiënten moeten verwijzen – en voor hun gevoel 
patiënten en een deel van hun werk kwijtraken. Artsen in academische centra zien echter ook het belang van centralisatie meer in en 
hebben minder moeite met de invloed van centralisatie op toegankelijkheid en de mate waarin de patiënt centraal staat. 

Belangrijkste inzichten
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In opdracht van BMS heeft Kantar Public de impact van en ervaringen met centralisatie van zorg rondom innovatieve 
geneesmiddelen onderzocht onder medisch specialisten. Hiermee wil BMS voeding geven aan een bredere discussie over dit 
onderwerp.

Ecorys heeft in opdracht van BMS een kwalitatief verkennend onderzoek (deskresearch en kwalitatieve gesprekken) uitgevoerd 
naar de impact van de centralisatie van innovatieve geneesmiddelen. In dit kwalitatieve onderzoek zijn koepelorganisaties, 
patiëntenverenigingen, artsen/beroepsgroep, RvB/ziekenhuizen en verzekeraars betrokken. 

Deze inzichten en oplossingsrichtingen die gevonden zijn door Ecorys zijn breder getoetst door middel van kwantitatief 
onderzoek onder medisch specialisten die in de praktijk met deze centralisatie te maken hebben.

Hoofdvraag in dit kwantitatieve onderzoek was:

Hoe worden de effecten van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen en het proces rondom die inrichting 
van die centralisatie beleefd door een brede groep medisch specialisten?

In dit onderzoek zijn de volgende doelgroepen en aantallen ondervraagd:

We kunnen met dit onderzoek een beeld schetsen van een brede afspiegeling van medisch specialisten die te maken hebben 
met centralisatie. Omdat er geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kunnen we niet nagaan in hoeverre de resultaten 
representatief zijn. De resultaten zijn ook niet gewogen. Daarom zijn de resultaten in dit rapport indicatief voor de werkelijke 
beleving van dit onderwerp door medisch specialisten in Nederland.

Voor een volledige onderzoeksverantwoording, zie de bijlage. 

Inleiding

dermatologen hematologen Internisten longartsen oncologen urologen reumatologen totaal

n=28 n=15 n=23 n=42 n=40 n=33 n=23 n=204
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We maken in dit rapport onderscheid naar verschillende doelgroepen, die met de volgende symbolen worden aangeduid:

Type ziekenhuis:

Invloed centralisatie op werkzaamheden: 

Resultaten worden weergegeven in percentages, tenzij anders is vermeld.

In tabellen en grafieken worden significante verschillen aangeduid met een + (indien significant hoger) of - (significant lager).

De exacte vraagtekst waarop de resultaten zijn gebaseerd, is weergegeven onderaan iedere pagina. 

?

Leeswijzer

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)

Verwijzers 
(n=140)

Ontvangers 
(n=72)

De steekproef bevat daarnaast 5 artsen werkzaam in 
categorale ziekenhuizen en 6 in de categorie ‘anders’ (o.a. 
ZBC/privékliniek). Deze worden vanwege de kleine 
aantallen niet als aparte groepen benoemd, maar zijn wel 
opgenomen waar we naar de totale steekproef kijken.

Onder ‘ontvangers’ vallen artsen die door centralisatie 
patiënten vanuit andere ziekenhuizen ontvangen.
Onder ‘verwijzers’ vallen artsen die door centralisatie 
patiënten verwijzen of sommige zorg niet meer aanbieden.
Er zijn 19 artsen die aangeven dat centralisatie momenteel 
geen invloed op hun werk heeft. Deze zijn vanwege het 
kleine aantal niet als aparte groep benoemd, maar zijn wel 
opgenomen waar we naar de totale steekproef kijken.
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Specialisten begrijpen doel van centralisatie, maar zijn
verdeeld in hun mening erover
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11 ‘verwijzers’ zeggen door centralisatie
sommige zorg niet meer aan te bieden. 
Hoewel dit maar een kleine groep is, zijn
dit duidelijk de meest negatief gestemde
artsen ten aanzien van centralisatie. 
Slechts 1 van hen (9%) is positief, 6 
(55%) zijn negatief. 

Specialisten zijn verdeeld in mening ten aanzien van centralisatie; 
artsen in academische centra zijn opvallend positiever

Q012. In hoeverre staat u positief of negatief tegenover de manier waarop centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen wordt vormgegeven in Nederland? (totale steekproef, n=204)

In hoeverre staat u positief of 
negatief tegenover de manier waarop 

centralisatie van zorg rondom 
innovatieve geneesmiddelen wordt 

vormgegeven in Nederland?

44%

25%

30%

69% +
(zeer) positief

35%
(zeer) positief

39%
(zeer) positief

Algemeen 
(n=96)

50%
(zeer) positief

41%
(zeer) positief

Academisch 
(n=36)

STZ/topklinisch 
(n=64)

Verwijzers 
(n=140)

Ontvangers 
(n=72)

(zeer) positief

neutraal

(zeer) negatief
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(Zeer) belangrijk 60%

Neutraal 24%

Niet zo/helemaal niet 16%
belangrijk

De meeste specialisten zien het belang van centralisatie wel in

Q024. Hoe belangrijk vindt u het dat zorg rondom innovatieve geneesmiddelen wordt gecentraliseerd? (totale steekproef, n=204)

De 33 specialisten die centralisatie niet zo/helemaal niet belangrijk
vinden, hebben een veel negatievere houding ten aanzien van de 
manier waarop centralisatie is vormgegeven: 76% van hen is 
(zeer) negatief (tegenover een gemiddelde van 25%), de rest 
neutraal (en geen van hen is positief).

86% + 49%56%

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)

Verwijzers 
(n=140)

Ontvangers 
(n=72)

53% -74% +

Centralisatie van zorg rondom
innovatieve geneesmiddelen

is…
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Men ziet vooral het opdoen van ervaring en expertise met 
nieuwe geneesmiddelen als doel van centralisatie. Specifiek
wordt daarbij veel over bijwerkingen gesproken evenals het 
optimaliseren van de indicatiestelling.

“Veel ervaring in een beperkt aantal centra, hierdoor meer 
ervaring, waarschijnlijk beter resultaat en betere data over 
resultaat behandelingen.”

Daarnaast wordt ook door een groot aantal specialisten
benoemd dat centralisatie bedoeld is om kosten te besparen
of beheersen. Dat wordt door veel artsen als positief gezien, 
maar enkelen hebben hier een negatief gevoel bij.

“Beperkt aantal specialisten doet ervaring op met (relatief) 
veel patiënten. Gezien de kosten van de innovatieve 
geneesmiddelen is dit cruciaal. Uitwisseling van ervaringen 
hoeft maar binnen een beperkte groep, waardoor de 
specifieke kennis groeit en dit ten bate van de patiënt komt!”

Opbouwen van expertise en ervaring door meerderheid gezien als
belangrijkste doel van centralisatie; ook kostenbesparing veel
genoemd

Q011. Wat is volgens u het belangrijkste doel van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen? (Open vraag; totale steekproef, n=204)

“Beoogde doel is veiligheid. Echter, het gaat nu ook om 
middelen die in de nabije toekomst voor hoogvolume-tumoren 
zullen worden ingezet. Ik vind de centralisatie sterk overtrokken 
en het ontneemt collegae ervaring op te doen met middelen die 
straks heel gewoon zijn. Bijvoorbeeld immunotherapie”

“Kostenbeheersing. Want expertise opdoen lukt een 
gebrevetteerd arts in de periferie ook nog wel....”

+ -
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De meeste specialisten geloven wel dat centralisatie gepast gebruik 
bevordert; echter relatief veel - vooral niet-academische - artsen 
betwijfelen of het patiëntbelang voldoende centraal staat

Totaal % 
(volledig) 

mee oneens

Totaal % 
(volledig) 
mee eens

Ik vind dat centralisatie van zorg 
een goede manier is om gepast 
gebruik van innovatieve 
geneesmiddelen te bevorderen

24% 65% 89% + 72% 49% -

Ik vind dat centralisatie van zorg 
rondom innovatieve 
geneesmiddelen kostenbesparend 
werkt in de zorg

29% 41% 58% 47% 29% -

Bij de huidige centralisatie van zorg 
rondom innovatieve 
geneesmiddelen staat het belang 
van de patiënt voldoende 
centraal

42% 37% 58% + 36% 26%

Q036, 051, 038. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? (totale steekproef, n=204)

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)

Specialisten werkzaam in academische ziekenhuizen zijn over de hele 
linie het meest positief; specialisten uit algemene ziekenhuizen het minst.
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Men ziet positief effect van centralisatie op doelmatigheid 
en gepast gebruik, maar er bestaat enige negativiteit over 
effect op toegankelijkheid, eigen rol en ‘patiënt centraal’

4
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Specialisten geloven in positief effect van centralisatie op de kwaliteit 
van de zorg, echter is niet iedereen positief over het effect op zijn 
eigen rol en ziekenhuis

Totaal % 
negatief 

effect

Totaal % 
positief 
effect

De kwaliteit van de zorg in het algemeen 10% 46%

De zorg die uw patiënten ontvangen 12% 38%

Het ziekenhuis waar u werkzaam bent 23% 28%

Uw rol als arts 26% 26%

Q013. Wat is volgens u het effect van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen op ...? (totale steekproef, n=204)

69% + 45% 35%

78% + 34% 25%

72% + 19% 16%

64% + 19% 15%

Wat is volgens u het effect van 
centralisatie van zorg rondom 
innovatieve geneesmiddelen op ...?

Specialisten werkzaam in academische centra zijn over alle effecten 
significant positiever dan specialisten in topklinische en algemene 
ziekenhuizen.

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)
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Ontvangers en verwijzers verschillen eveneens in waardering van het 
effect van centralisatie, hoewel dit verschil minder sterk is dan naar 
type ziekenhuis

Totaal % 
negatief 

effect

Totaal % 
positief 
effect

De kwaliteit van de zorg in het algemeen 10% 46%

De zorg die uw patiënten ontvangen 12% 38%

Het ziekenhuis waar u werkzaam bent 23% 28%

Uw rol als arts 26% 26%

Q013. Wat is volgens u het effect van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen op ...? (totale steekproef, n=204)

56% + 41% -

56% + 29% -

51% + 14% -

42% + 18% -

Verwijzers 
(n=140)

Ontvangers 
(n=72)

Wat is volgens u het effect van 
centralisatie van zorg rondom 
innovatieve geneesmiddelen op ...?

‘Ontvangers’ zijn over alle effecten significant positiever dan ‘verwijzers’.
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Centralisatie heeft grote en volgens velen negatieve invloed op 
toegankelijkheid van zorg en de werkbeleving van artsen, maar veel 
specialisten zien een positieve invloed op doelmatigheid

Toegankelijkheid van zorg

Samenwerking tussen verschillende 
stakeholders (zoals beroepsverenigingen, 
individuele artsen en ziekenhuizen)

De manier waarop artsen hun werk 
ervaren

Doelmatigheid 

Mate waarin de patiënt centraal staat

(zeer) positieve 
invloed

(zeer) negatieve 
invloed

15% 55%

40% 18%

16% 51%

76% 10%

33% 36%

Grote 
invloed

Kleinere 
invloed

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklin.
(n=64)

26% - 56% + 67% +

9% 13% 23%

25%8% - 22%

19% +- - 6%

61% +18% - 56% +

Q039, 041, 042, 043, 045. In hoeverre heeft centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen volgens u invloed op het volgende aspect (totale steekproef, n=204);
Q040, 046,047, 048, 050. In hoeverre is deze invloed op <…> volgens u positief of negatief? (basis: artsen die vinden dat het aspect enige/grote invloed heeft)

(zeer) grote 
invloed

55%

50%

48%

47%

39%

Artsen uit academische centra zien duidelijk een 
minder negatieve invloed op alle aspecten dan 

overige specialisten. Artsen werkzaam in algemene 
ziekenhuizen zien het vaakst een negatieve invloed.
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Men is gematigd positief over het proces rondom de 
inrichting van centralisatie; meer regie bij de medisch 
specialist is gewenst

5
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Vier op de tien specialisten vinden dat het proces rondom de inrichting van 
centralisatie binnen hun eigen indicatie goed is verlopen, de meeste anderen 
zijn hierover neutraal; melanoom wordt vaak gezien als goed voorbeeld

Q029. Hoe is het proces rondom de inrichting van de centralisatie van zorg met innovatieve geneesmiddelen binnen de indicatie waarin u werkzaam bent verlopen?
Q033. Kunt u aangeven bij welke indicatie(s) het proces rondom centralisatie van zorg met betrekking tot innovatieve geneesmiddelen in uw ogen goed is verlopen? (totale steekproef, n=204).

Hoe is het proces binnen 
uw indicatie verlopen? 

42%
(zeer) goed

14%
(zeer) slecht

39%
Niet goed, niet slecht

61% +
(zeer) goed

33% -
(zeer) goed

44% 
(zeer) goed

Verwijzers 
(n=140)

Ontvangers 
(n=72)

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)

56% + 
(zeer) goed

39% -
(zeer) goed

Bij welke indicatie is het proces 
van centralisatie in uw ogen goed

verlopen? 

41%

17%

17%

12%

9%

7%

27%

melanoom

niercelcarcinoom

NSCLC/long

blaaskanker

cHL/Hodgkin

borstkanker

weet niet

Artsen met ervaring binnen niercelcarcinoom en blaaskanker lijken wat minder 
positief (resp. 32% en 31% positief). Doordat de aantallen in de steekproef per 

indicatie vrij klein zijn, zijn dit geen significante verschillen.
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In proces rondom centralisatie missen sommige artsen duidelijke of 
objectieve criteria en inspraak van specialist en patiënt

Men signaleert verder politieke obstakels. Met politiek wordt 
soms de landelijke politiek bedoeld, maar vaker nog de politiek 
die speelt binnen en tussen ziekenhuizen.

“Politieke belangen lijken belangrijker te zijn dan het 
patiëntenbelang.” 

“Te weinig invloed van kleinere ziekenhuizen. De regels worden 
gemaakt door de grote centra.”

Tot slot noemt men ongemakken die optreden door de 
centralisatie van zorg.

“Enorme vertraging in het beschikbaar zijn van middelen voor de 
gewone patiënten met comorbiditeit.”

“Het verwijzen naar de juiste centra verloopt niet vlekkeloos. Zij 
weten dat ik patiënten alleen verwijs vanwege het geven van een 
duur geneesmiddel en daar zitten zij niet op te wachten. 
Daarnaast is deze verwijzing weer een administratieve handeling 
die veel tijd en overleg vergt.”

“Geen of gebrekkige informatie. Weinig informatie over de patiënt 
terug terwijl hij wel op onze SEH verschijnt.”

“Patiënten moeten vaak ver reizen om een middel te mogen 
krijgen dat ook prima bij hun eigen ziekenhuis om de hoek kan 
worden toegediend.”

Q030. Kunt u het grootste obstakel (met de meeste impact) dat u heeft ervaren in het proces rondom centralisatie omschrijven? (Open vraag; respondenten die het proces slecht beoordelen, n=27) 

Medisch specialisten die aangeven dat het proces rondom 
centralisatie binnen hun indicatie (zeer) slecht is verlopen 
werden gevraagd om het grootste obstakel dat zij hebben 
ervaren rondom centralisatie van zorg met innovatieve 
geneesmiddelen te omschrijven. 

Hieruit blijkt dat de veel van deze artsen vinden dat er te weinig 
rekening wordt gehouden met de specialist en de patiënt 
binnen het centralisatieproces. 

“Dat er niet vanuit het perspectief van de medisch specialist en 
gemiddelde patiënt (niet de zgn. patiëntenverenigings-
vertegenwoordigers) is gedacht, maar dat e.e.a. vaak al op 
hoger niveau is besloten en min of meer als voldongen feit wordt 
gepresenteerd zonder realistische ruimte voor discussie en 
aanpassing.”

Daarnaast noemen zij onduidelijke of niet objectieve criteria.

“Het is niet duidelijk aan welke criteria je moet voldoen om als 
ziekenhuis toch bepaalde middelen te mogen geven.”

“Het vaak doen staat voorop en de ervaring die centra hebben 
wat betreft kwantiteit. Door elke dag hetzelfde te doen word je 
minder precies, maak je fouten en dit gaat ten koste van 
kwaliteit. … De zorg van lymfomen wordt nu door artsen in 
opleiding gedaan in academische centra i.p.v. hematologen.”

IONL18NP01378-01



Criteria rondom inrichting van centralisatie zijn niet voor alle
specialisten voldoende duidelijk; artsen in academische centra vinden
deze opvallend vaker duidelijk

Q031. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: criteria die gebruikt worden voor de inrichting van de centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen zijn mij voldoende 
duidelijk. (totale steekproef, n=204).

Criteria die gebruikt worden voor de inrichting van de centralisatie van 
zorg rondom innovatieve geneesmiddelen zijn mij voldoende duidelijk 

46%
(volledig) mee eens

21%
(volledig) mee oneens

33%
neutraal

64% +
(volledig) mee eens

44%
(volledig) mee eens

36% -
(volledig) mee eens

Academisch 
(n=36) Algemeen 

(n=96)
STZ/topklinisch 

(n=64)
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Een derde van de specialisten wil voor centralisatie van iedere
indicatie of behandeling gelijke criteria; eveneens een derde juist niet

35%

28%

35%

2%

Eens Neutraal Oneens Weet niet

Q031. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: ik vind dat de manier waarop centralisatie rondom innovatieve geneesmiddelen wordt georganiseerd voor iedere aandoening of 
behandeling volgens dezelfde criteria moet verlopen (totale steekproef, n=204).

Ik vind dat de manier waarop centralisatie rondom innovatie 
geneesmiddelen wordt georganiseerd voor iedere aandoening of 

behandeling volgens dezelfde criteria moet verlopen 

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

STZ/topklinisch 
(n=64)

64% + 36% - 44% -

Artsen uit academische centra zijn vaker voorstander van gelijke criteria in iedere indicatie

IONL18NP01378-01



Specialisten hebben (onterecht) het idee dat de regie over de centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen nu voornamelijk 
bij zorgverzekeraars (76%) en het ministerie van VWS (52%) ligt. 47% ziet dat de regie (ook) bij beroepsverenigingen ligt. 

Men vindt echter dat de regie (als men één partij moet kiezen) hoofdzakelijk bij beroepsverenigingen (31%) of medisch specialisten 
(27%) zou moeten liggen. Ook vindt één op de drie dat meerdere partijen gezamenlijk de regie zouden moeten hebben (31%). 

Als we vragen wie er nog meer betrokken zouden moeten zijn, worden vooral medisch specialisten (53%) en beroepsverenigingen 
(43%) genoemd, maar ook patiëntenverenigingen (43%).

Artsen vinden dat vooral beroepsverenigingen/medisch specialisten 
meer de regie zouden moeten krijgen binnen het centralisatieproces

Academisch 
(n=36)

Algemeen 
(n=96)

Specialisten in algemene ziekenhuizen zijn relatief vaker van mening dat de regie bij medisch 
specialisten zou moeten liggen (34%) dan specialisten uit academische centra (17%). 
Artsen in academische centra lijken de regie relatief vaker bij beroepsverenigingen neer te 
willen leggen (dit verschil is echter niet significant).
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25 25
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31
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0 0 0

31

22
26

43

24

50

7

43
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Zorg-verzekeraars Ministerie VWS Beroeps-
verenigingen

RvB ziekenhuizen Medisch
specialisten

Farmaceuten Patiënten-
verenigingen

Apothekers Meerdere partijen
samen

Heeft regie
Zou regie moeten krijgen

Moet ook betrokken worden

In tweede instantie zou men ook patiëntenverenigingen willen betrekken
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Voor de toekomst is optimalisatie - met name rondom 
toegankelijkheid, samenwerking en de patiënt centraal -
zeer gewenst

6
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Verwachtingen van de toekomst van centralisatie bij ongewijzigd 
beleid zijn gematigd positief en vergelijkbaar met huidige beeld

Specialisten werkzaam in academische centra zijn – net als over de huidige situatie - ook significant positiever
over de toekomst van centralisatie m.b.t. alle aspecten dan specialisten werkzaam in topklinische en algemene 
ziekenhuizen. 

Q013. Wat is volgens u het effect van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen op ...? Q022. Hoe kijkt u aan tegen de toekomst van centralisatie van zorg rondom innovatieve 
geneesmiddelen als het gaat om onderstaande aspecten, ervan uitgaande dat er niets verandert in de huidige wijze van centralisatie? (totale steekproef, n=204).
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26
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28

36

38
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46

uw rol als arts - verwachting toekomst

uw rol als arts - effect NU

het ziekenhuis waar u werkzaam bent - verwachting toekomst

het ziekenhuis waar u werkzaam bent - effect NU

de zorg die uw patiënten ontvangen - verwachting toekomst

de zorg die uw patiënten ontvangen - effect NU

kwaliteit van de zorg in het algemeen - verwachting toekomst

kwaliteit van de zorg in het algemeen - effect NU

negatief positief

Academisch 
(n=36)

Het lijkt erop dat men niet verwacht dat de centralisatie van zorg vanzelf beter wordt
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Optimalisatie met betrekking tot centralisatie van zorg in de toekomst 
zeker gewenst op alle fronten, met name toegankelijkheid, ‘patiënt 
centraal’ en samenwerking tussen stakeholders

Q020. In hoeverre vindt u het nodig dat er aandacht aan onderstaande zaken wordt besteed bij de verdere optimalisatie van e centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen?
(totale steekproef, n=204).

37

53

53

53

58

62

53

34

39

42

34

33

9

11

7
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7

4

de manier waarop artsen hun werk ervaren

de kwaliteit van zorg

doelmatigheid

samenwerking tussen stakeholders

mate waarin de patiënt centraal staat

toegankelijkheid van zorg

zeer nodig enigszins nodig niet nodig

Ondanks dat de invloed van centralisatie op de manier waarop artsen hun werk ervaren door velen als negatief wordt 
beschouwd, wordt hier minder optimalisatie gewenst dan op de andere aspecten. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat men 
de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg meer prioriteit toedicht. 
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Als specialisten één ding zouden mogen aanpassen: wat zou dit zijn? 

Alle medisch specialisten zijn gevraagd om één ding te noemen 
dat zij zouden willen aanpassen aan de huidige gang van zaken 
ten aanzien van centralisatie van zorg rondom innovatieve 
geneesmiddelen. 

Hieruit blijkt dat veel medisch specialisten meer betrokkenheid 
van medisch specialisten in het centralisatieproces zouden 
willen zien (dit zagen we ook al op slide 22). Specifiek wordt 
hierbij genoemd dat de perifere specialist evenveel gehoord 
zou moeten worden als de academische:

“Medisch specialisten mee laten denken.”

“Meer inbreng van medisch specialisten, beroepsvereniging.”

“Meer de specialist erbij betrekken, perifere specialisten (de 
grootste verwijzers) worden volstrekt onvoldoende gehoord en 
geïnformeerd.”

“De perifere artsen werkzaam in topklinische ziekenhuizen meer 
inspraak geven. Ik heb het idee dat de academische 
ziekenhuizen centralisatie teveel om de verkeerde redenen 
aansturen.”

“De rol van academische ziekenhuizen verkleinen. Te vaak 
wordt van hen automatisch aangenomen dat zij het best zijn. 
Zorg is in STZ-ziekenhuizen kwalitatief beter en doelmatiger.”

Q023. Als u één ding zou mogen aanpassen aan de huidige gang van zaken ten aanzien van centralisatie van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen in Nederland, wat zou dit dan zijn? (Open 
vraag; totale steekproef, n=204).

Daarnaast noemen medisch specialisten meer duidelijkheid 
en toegankelijkheid voor de patiënt en een betere spreiding 
over het land als gewenste aanpassingen voor de patiënt in de 
toekomst.    

“Meer duidelijkheid voor de individuele patiënt.”

“Centralisatie eerlijk over Nederland verdelen. Nu ligt de nadruk 
op het westen. Er zijn ook mensen in Delfzijl, Harlingen, 
Kerkrade en Den Helder die zorg nodig hebben.”

“Dat de toegankelijkheid van de zorg voor de patiënt ook 
werkelijk toeneemt.”

Tot slot worden geregeld wensen genoemd die te maken 
hebben met de vaststelling van criteria voor centralisatie en 
de transparantie hierover. 

“Openbaar maken van kwaliteitsregistraties zodat voor iedereen 
duidelijk wordt welke centra de beste zorg en nazorg leveren.”

“Meer duidelijkheid en openheid in beslisproces.”

“Meer informatie over de besluitvorming.”

“Minder politiek, meer op inhoud.”

“Meet a.u.b. kwaliteit i.p.v. kwantiteit.”
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Bijlage: onderzoeksverantwoording

IONL18NP01378-01



Onderzoeksspecificaties
Doelgroep
De doelgroep van het onderzoek bestaat uit medisch specialisten die werkzaam zijn in indicatiegebieden waarbij centralisatie 
van zorg rondom innovatieve geneesmiddelen een rol speelt. Het betreft de doelgroepen: dermatologen, hematologen, 
internisten, longartsen, oncologen, urologen en reumatologen. 

Steekproef
Netto hebben n=204 medisch specialisten meegewerkt aan het onderzoek. Daarvan zijn n=149 afkomstig uit het Kantar Public 
artsenpanel en n=55 uit een aangekocht adressenbestand. Zie hieronder de verdeling naar specialisme en type ziekenhuis.

Methode: online vragenlijst
Artsen uit het Kantar Public artsenpanel zijn uitgenodigd via een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst, artsen uit het 
aangekochte bestand hebben een brief ontvangen met daarin een link en persoonlijk wachtwoord. Invulduur was ca. 10 minuten.

Veldwerkperiode
Het veldwerk heeft gelopen van 20 februari t/m 11 maart 2018.

Resultaten/cijfers
De resultaten in dit rapport zijn niet gewogen.

dermatologen hematologen Internisten longartsen oncologen urologen reumatologen totaal

Algemeen 
ziekenhuis 14 4 11 16 24 14 13 96

Topklinisch/
STZ-ziekenhuis 11 5 9 15 5 12 7 64

Academisch 
ziekenhuis 2 6 2 7 9 7 3 36

Categoraal 
ziekenhuis - - - 1 1 - 3 5

Anders 1 - 1 3 1 - - 6

Totaal 28 15 23 42 40 33* 23* 204*

* Sommige totalen lijken op te tellen tot een hoger 
aantal. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele artsen in 

meerdere typen ziekenhuis werkzaam zijn. Hier zijn 
de totale aantallen respondenten weergegeven, niet 

de totale aantallen antwoorden.
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