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Samenvatting 

Binnen het risicovereveningssysteem ontvangen verzekeraars een ex-ante vereveningbijdrage voor hun 

populatie op basis van het gezondheidsprofiel van hun verzekerden. Hoewel het Nederlandse 

risicovereveningssysteem algemeen wordt erkend als een van de beste van de wereld, is uit verschillende 

onderzoeken gebleken dat voor specifieke groepen chronisch zieke verzekerden de vereveningsbijdrage 

(structureel) lager ligt dan de zorgkosten.  

Dit onderzoek gaat over verzekerden met diabetes, met COPD of astma, of met verhoogd risico op 

cardiovasculaire aandoeningen waarvoor zij deelnemen in een vorm van cardiovasculair 

risicomanagement (CVRM). Deze verzekerden worden deels al geïdentificeerd in het huidige 

vereveningsmodel (in dit onderzoek aangeduid als ‘kernverzekerden’). Verzekerden met een lichtere 

vorm van deze chronische aandoeningen worden echter nog niet geïdentificeerd (in dit onderzoek 

aangeduid als ‘schilverzekerden’). 

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe deze drie groepen – schilverzekerden met diabetes, 

COPD of astma, of met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen – het best gecompenseerd 

kunnen worden in de risicoverevening. De uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk gebruikt voor 

aanpassingen aan het risicovereveningsmodel voor 2023. 

Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek zijn de Overall Toets (OT) data van het somatische model voor 2022 gebruikt. 

Daarnaast zijn declaratiegegevens van Vektis gebruikt met betrekking tot huisartsenzorg, ketenzorg, 

farmaciegegevens en medisch specialistische zorg (MSZ). Ook zijn via ZINL gegevens verkregen die 

worden gebruikt bij de bepaling van FKG’s en DKG’s. De gegevens van Vektis en ZINL zijn gekoppeld aan 

het OT-bestand. 

Eerst zijn de kernverzekerden geïdentificeerd. Dit zijn groepen verzekerden die in het huidige model op 

basis van FKG’s, dx-groepen of HKG’s te koppelen zijn aan een of meer van de drie chronische 

aandoeningen. Deze kernverzekerden kunnen niet óók een schilindicator voor dezelfde chronische 

aandoening toegekend krijgen.  

Vervolgens is onderzocht hoe de verschillende schilgroepen geïdentificeerd kunnen worden, welke 

subgroepen er zijn en wat de kenmerken van deze subgroepen zijn (o.a. omvang, overlap, gemiddelde 

zorgkosten, gemiddeld vereveningsresultaat en macrovereveningsresultaat). Aan de hand van deze 

analyses zijn mogelijke indicatoren voor COPD/astma, diabetes en CVRM geformuleerd.  

Tenslotte zijn op basis van deze mogelijke indicatoren vier modelvarianten opgesteld, doorgerekend en 

beoordeeld.  
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Identificatie van schilverzekerden 

Voor elk van de drie chronische aandoeningen zijn indicatoren geformuleerd aan de hand van een 

beslisboom. Deze beslisboom gaat uit van groepsomvang (aantal verzekerdenjaren en 

ondercompensatie), medisch-inhoudelijke karakterisering van de subgroepen en samenhang tussen 

subgroepen (op basis van overlap, homogeniteit van zorgkosten en overeenkomst in gemiddelde 

ondercompensatie). Deze analyse heeft geleid tot verschillende varianten voor schilindicatoren, welke 

staan weergegeven in Tabel 1.  

Voor zowel COPD/astma als diabetes zijn er twee varianten voor een schilindicator: één op basis van 

medicatiegebruik én declaratiegegevens van huisartsen- en ketenzorg en medicatiegegevens (variant A) 

en één alleen op basis van medicatiegebruik (variant B).  

Voor CVRM zijn de schilverzekerden vanwege te grote verschillen tussen de subgroepen niet in één 

indicator te vangen. Daarom is er een aparte indicator voor ‘medicatie licht’ en een voor ‘medicatie zwaar’. 

Ook voor diabetes zijn verschillende relevante subgroepen niet samen te voegen tot één indicator. De 

apart onderscheiden indicator ‘insuline’ heeft niet echt het karakter van een schilgroep: het betreft een 

relatief zware patiëntenpopulatie met een sterk negatief vereveningsresultaat. Juist vanwege het sterk 

negatieve vereveningsresultaat is deze groep echter toch meegenomen in de analyses.  

Tabel 1: Totaaloverzicht van de voorgestelde varianten voor schilindicatoren 

 

  

Ziektebeeld Type identificatie 
Aantal 

verzekerdenjaren 

Gemiddeld 

vereveningsresultaat 

[EUR] 

Macroverevenings-

resultaat  

[mln EUR] 

COPD/astma A. HA/keten + Medicatie  231.980 -323 -74,96 

 B. Medicatie 159.957 -264 -42,28 

Diabetes A1. HA/keten + orale 

medicatie 
335.353 -438 -146,942 

 A2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

 A. Totaal 341.433  -161,537 

 B1. Orale medicatie 178.209 -485 -86,472 

 B2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

 B. Totaal  184.289  -101,067 

CVRM A1.Medicatie licht 1.114.696 -109 -121,300 

 A2. Medicatie zwaar 626.980 -403 -252,496 

 A. Totaal 1.741.676  -373.798 
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Modelvarianten en resultaten 

Op basis van de varianten voor schilindicatoren zijn vier modelvarianten opgesteld en doorgerekend: 

• M1 = M0 + COPD/Astma A, Diabetes A, CVRM. Dit is de meest volledige variant, waarbij de 

grootste hoeveelheid totale ondercompensatie wordt geadresseerd.  

• M2 = M0 + COPD/Astma B, Diabetes B, CVRM. Dit is de meest uitvoeringsvriendelijke variant, 

omdat er geen declaraties vanuit huisartsen of ketenzorg nodig zijn. Er wordt enkel gebruik 

gemaakt van medicatiegegevens. Er worden 5 nieuwe klassen toegevoegd aan de FKG’s. 

• M3 = M0 + COPD/Astma B, Diabetes A met constrained regression, CVRM. Dit is een 

prikkelarme variant. Voor COPD/Astma worden gegevens van de huisarts en ketenzorg 

weggelaten, en middels constrained regression wordt de prikkel voor laag medicijngebruik die 

zou kunnen ontstaan bij diabetes sterk verminderd. 

• M4 = M0 + constrained regression op gehele kern + schil (COPD/astma, diabetes en CVRM 

samen). In deze variant worden geen nieuw kenmerken of klassen toegevoegd. In plaats daarvan 

geldt de restrictie dat het gemiddelde resultaat van de kern en schil van de drie groepen samen 

nul is. Voor COPD/astma en diabetes wordt hierbij de A-variant van de indicatoren gehanteerd 

(dus inclusief huisarts/ketenzorg).  

De beoordeling van deze modellen is samengevat in Tabel 2. 

Tabel 2: Selectie relevante uitkomsten modelvarianten 

  M0 

uitgangs-

model 

2022 

M1 

meest 

volledig 

M2 

uitvoerings-

vriendelijk 

M3 

prikkelarm 

incl. CR 

M4 

CR hele 

schil 

Verevenende werking  + +/- + + 

Maatstaven R2 x 100% 34,40% 34,42% 34,42% 34,41% 34,40% 

Individu- CPM x 100% 33,97% 34,00% 33,99% 34,00% 33,97% 

niveau GGAA 2057 2056 2056 2056 2057 

Maatstaven 

subgroep-

niveau 

GGAA op alle subgroepen 

Res. 15% laagste kosten in t-3 

Res. 15% hoogste kosten in t-3 

1183 

54 

-79 

1179 

43 

-76 

1180 

42 

-78 

1186 

31 

-43 

1197 

23 

-16 

Maatstaven 

verzekeraars-

niveau 

R2 x 100% 

GGAA 

99,06% 

23,9 

99,08% 

23,5 

99.08% 

23,5 

99.15% 

22,5 

99,21% 

22 

Resultaat op 

specifieke  

subgroepen 

Verzekerden binnen definitie 

van schil1 

-231 3 -35 -36 -175 

Verzekerden binnen definitie 

van kern 

105 38 66 155 240 

Doelmatigheidsprikkel   - +/- + + 

Beheersbare complexiteit  - + - +/- 

Validiteit en meetbaarheid  +/- ++ + + 

 
1 Voor verzekerden binnen de schil hanteren we de definitie van M1. Het gemiddelde vereveningsresultaat van verzekerden in de 
schil komt niet op 0 uit in M1, door overlap tussen de verschillende schillen (COPD/astma, diabetes en CVRM) 
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Hoewel alle modelvarianten beperkt impact hebben op de maatstaven op individuniveau presteren 

modelvarianten M1, M3 en M4 beter op verevenende werking dan M2. Modelvariant M1 laat vooral een 

specifieke verbetering van de compensatie zien van de schilgroepen voor diabetes, COPD/astma en 

CVRM, en bereikt daarmee in feite het meest direct het doel van dit onderzoek. Modelvarianten M3 en 

M4 hebben (zoals verwacht) minder effect op de specifieke schilgroepen, maar laten wel een duidelijke 

overall verbetering zien op subgroep- en verzekeraarsniveau.  

Modelvarianten M3 en M4 scoren tevens het beste op doelmatigheid, omdat er geen normbedrag wordt 

toegewezen op basis van een relatief eenvoudig te beïnvloeden kenmerk zoals “consult ketenzorg”: deze 

kenmerken zitten immers alleen indirect, via een restrictie, in het model.  

Modelvariant M2 scoort beduidend beter op beheersbare complexiteit, omdat dit het enige model is dat 

geen nieuw kenmerk toevoegt, maar enkel nieuwe FKG-klassen toevoegt op basis van data die reeds 

verwerkt wordt voor uitvoering van de verevening. Ook scoort dit model beter op validiteit en 

meetbaarheid, omdat het lastig is vast te stellen dat de huisarts- en ketenzorgdata die in andere 

modelvarianten gebruikt wordt volledig en toekomstbestendig is. Tenslotte is de relatie tussen het 

kenmerk en zorgkosten in M2 duidelijker dan in M3 en M4. 

Uiteindelijk is er ook nog een modelvariant M2-accent doorgerekend (zie bijlage G), omdat M2 toch de 

nodige uitvoeringsbezwaren bleek te kennen. Deze bezwaren hebben te maken met het feit dat uitsluiting 

van de kern gebeurt op basis van FKG’s, dx-groepen en HKG’s, waardoor een volgordelijkheid ontstaat 

die niet enkel binnen de FKG-klassen opgelost kan worden. De modelvariant M2-accent sluit enkel 

verzekerden voor de schil uit aan de hand van relevante FKG’s. Daardoor zijn de nieuwe FKG-klassen 

groter (tot zelfs 25% voor de klasse CVRM – zwaar) dan in M2. De verevenende werking op de 

standaardmaatstaven is vergelijkbaar, maar op subgroepniveau compenseert M2 de schilgroep 51 

miljoen euro beter dan M2-accent. We concluderen dan ook dat M2 modelmatig de voorkeur heeft boven 

M2-accent, maar dat M2-accent als terugvaloptie toepasbaar is. 

Conclusie 

Om op korte termijn het probleem van ondercompensatie bij schilverzekerden (deels) op te lossen 

verdient modelvariant M2 (of als terugvaloptie M2-accent) de voorkeur. Dit model scoort hoog op 

beheersbare complexiteit en op validiteit en meetbaarheid. De verevenende werking levert op de 

standaardmaatstaven weinig verbetering op, maar dit model biedt wel een oplossing voor de specifieke 

subgroepen (waarbij dit in sterkere mate geldt voor M2 dan voor M2-accent), hetgeen het primaire doel 

was van dit onderzoek. Daarnaast reduceert deze modelvariant de verevenende werking van het MFK- 

en HSM-kenmerk, waardoor het eventueel verwijderen van deze kenmerken in de toekomst minder 

impact heeft op de algehele werking van het vereveningsmodel. 

Modelvariant M4 is interessant om verder te onderzoeken, omdat deze een duidelijke verbetering toont 

van de verevenende werking op zowel subgroepen- als verzekeraarsniveau. Het is echter te vroeg om 
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deze variant op basis van bevindingen uit dit onderzoek in te voeren, omdat nog te weinig duidelijk is over 

stabiliteit en omdat sommige resultaten niet direct te duiden zijn. Het verdient aanbeveling om bij nader 

onderzoek, naast een restrictie op kern plus schil van chronisch zieken, ook andere/alternatieve 

restricties te overwegen.  
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1 Inleiding 

In 2006 is het zorgstelsel in Nederland grondig herzien en is centrale sturing vanuit de overheid 

vervangen door een stelsel met gereguleerde concurrentie tussen inkopers en aanbieders van zorg. Om 

deze stelselwijziging te ondersteunen is de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd. De 

Zorgverzekeringswet legt zorgverzekeraars zorgplicht en acceptatieplicht binnen de basisverzekering op 

en omvat een verbod op premiedifferentiatie. Dit betekent dat elke verzekeraar verplicht is om burgers 

te accepteren als verzekerde en om basiszorg te leveren, zonder dat er variatie is in de hoogte van de 

premie. Om risicoselectie door verzekeraars tegen te gaan, wordt het risicovereveningssysteem ingezet.  

Binnen het risicovereveningssysteem ontvangen verzekeraars een ex-ante vereveningbijdrage voor hun 

populatie op basis van het gezondheidsprofiel van hun verzekerden. Het rapport van Equalis over 

onderzoek 1-B naar restrisico (WOR1019) vat het doel als volgt samen: 'Het doel van de risicoverevening 

is het bewerkstelligen dat iedere verzekerde (in voldoende mate) een gelijk verzekeringsrisico voor de 

zorgverzekeraar vormt' en daarbij: 'Doelmatigheid is een doel van de Zvw en een randvoorwaarde voor 

de risicoverevening.' 

Hoewel het Nederlandse risicovereveningssysteem algemeen wordt erkend als een van de beste van de 

wereld, is duidelijk dat de risicoverevening (onder andere) het effect van de kostenverschillen tussen de 

chronisch zieken en de overige verzekerden niet volledig wegneemt. Uit verschillende onderzoeken volgt 

dat voor specifieke groepen chronisch zieke verzekerden de vereveningsbijdrage (structureel) lager ligt 

dan de zorgkosten. 

Het gaat in dit onderzoek specifiek om verzekerden met diabetes, met COPD of astma, of met verhoogd 

risico op cardiovasculaire aandoeningen waarvoor zij deelnemen in een vorm van cardiovasculair 

risicomanagement (CVRM). Een deel van de verzekerden met deze aandoeningen worden al door het 

huidige model geïdentificeerd door verschillende DKG-, FKG- en HKG-groepen. Deze verzekerden 

duiden we aan als ‘kern’-verzekerden. Daarnaast is er een groep verzekerden die wel voor één of 

meerdere van deze aandoeningen behandeld wordt, maar in lichtere mate. Deze verzekerden worden nu 

nog niet in het model geïdentificeerd en hiervoor worden verzekeraars ook nog niet gecompenseerd. 

Deze groep noemen we in dit onderzoek de ‘schilverzekerden’. Dit zijn dus verzekerden met een lichtere 

vorm van een chronische aandoeningen die nog niet door het huidige model worden geïdentificeerd in de 

‘kern’.  

Het is belangrijk ook de schilverzekerden te identificeren, omdat er een significante, structurele en 

consistente ondercompensatie bestaat voor deze groep. Dit is onder anderen aangetoond in WOR1060. 

Dit vervolgonderzoek richt zich op deze drie groepen – schilverzekerden met diabetes, COPD of astma 

of met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen – en beantwoordt de vraag hoe deze 

groepen het beste opgenomen kunnen worden in het vereveningsmodel. Daarvoor zijn verschillende 
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modelvarianten doorgerekend. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor mogelijke 

veranderingen in het risicovereveningsmodel voor 2023.  

1.1 Doelstelling 

Dit onderzoek richt zich op de toevoeging van schilindicatoren aan het risicovereveningsmodel voor 

diabetes, COPD/astma en CVRM. De hoofdvraag die dit onderzoek beoogt te beantwoorden is dan ook:  

 

Hoe kunnen we verzekerden met diabetes, COPD/astma en CRVM die nog niet als zodanig worden 

herkend in het huidige risicovereveningsmodel (de schilverzekerden) het beste opnemen in de 

risicoverevening?  

 

Ondersteunende deelvragen zijn:  

1. Wat is de beste definitie voor elk van deze groepen schilverzekerden?  

2. Op welke manieren kunnen deze groepen aan het somatische model worden toegevoegd?  

3. Hoe worden de varianten voor toevoeging beoordeeld (onder meer doorrekenen model)?  

 

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor (mogelijke) veranderingen in het 

risicovereveningsmodel voor 2023. Gedurende het onderzoek nemen we uitvoeringsaspecten mee in de 

beoordeling, om zo tot een aanbeveling te komen die aansluit bij de praktijk en direct inzetbaar is voor 

het risicovereveningsmodel voor 2023.  

1.2 Onderzoeksopzet 

Voor dit onderzoek is de Overall Toets (OT) data van het somatische model voor 2022 gebruikt. 

Daarnaast is via Vektis declaratiedata verkregen met betrekking tot huisartsenzorg, ketenzorg, 

farmaciegegevens en MSZ. Ook zijn via ZINL data verkregen die gebruikt wordt bij de FKG’s en DKG’s. 

De gegevens van Vektis en ZINL zijn gekoppeld aan het OT-bestand. 

Ten eerste is bepaald welke groepen verzekerden met diabetes, COPD of astma en CVRM al in het 

vereveningsmodel geïdentificeerd worden op basis van FKG’s, DKG’s en HKG’s. Deze groepen vormen de 

zogenaamde ‘kern’, en kunnen derhalve niet in de ‘schil’ vallen. Een verzekerde die bijvoorbeeld in de 

‘kern’ valt van diabetes, kan niet in de ‘schil’ vallen van diabetes, maar wel in de ‘schil’ van CVRM. 

Vervolgens is onderzocht hoe de verschillende schilgroepen geïdentificeerd kunnen worden, welke 

subgroepen er zijn en wat de kenmerken van deze subgroepen zijn (o.a. omvang, overlap en 

vereveningsresultaat). Aan de hand van deze subgroepenanalyse zijn enkele indicatoren opgesteld en 

nader onderzocht.  
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Er zijn vier modelvarianten opgesteld op basis van de verschillende identificatiemethoden voor 

schilgroepen, de subgroepenanalyse, en ondercompensatie voor OT2022. Deze modelvarianten zijn 

doorgerekend om de gebruikelijke maatstaven te bepalen en tevens kwalitatief beoordeeld op de criteria 

van het beoordelingskader.  

1.3 Opbouw rapportage 

Het volgende hoofdstuk beschrijft identificatiemethoden voor de verschillende schilgroepen, en de 

karakteristieken van deze groepen binnen het huidige model. Hoofdstuk 3 licht de verschillende 

modelvarianten toe en geeft de uitkomsten van deze modelvarianten, zowel kwantitatief (gebruikelijke 

maatstaven) als kwalitatief (met betrekking tot doelmatigheidsprikkels, beheersbare complexiteit en 

validiteit en meetbaarheid). Dit hoofdstuk sluit af met de conclusies en aanbevelingen voor het opnemen 

van schildindicatoren in het vereveningsmodel voor OT2023.   
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2 Schilindicatoren in beeld 

Dit hoofdstuk beschrijft de validatie en het gebruik van data voor dit onderzoek (paragraaf 2.1), de 

algemene aanpak om tot indicatoren voor de schil te komen (paragraaf 2.2) en de manieren waarop 

specifiek COPD- en astmapatiënten (paragraaf 2.3), diabetespatiënten (paragraaf 2.4) en CVRM-

patiënten (paragraaf 2.5) in de schil geïdentificeerd kunnen worden. Met deze informatie trekken we in 

paragraaf 2.6 een conclusie over de wijze waarop de chronisch zieken in de schil geïdentificeerd kunnen 

worden voor het vereveningsmodel. 

2.1 Gebruik en validatie van data 

Voor het onderzoek gebruiken we als basis de data van de OT2022, met daarbij aanvullende data van 

ZINL over FKG’s, DKG’s en de relevante DX-groepen (i.e. de DX-groepen gerelateerd aan diabetes, 

COPD/astma en CVRM). Hiermee kunnen de groepen chronisch zieken bepaald worden die al door het 

huidige model geïdentificeerd worden (de kern). Meer specifiek worden voor elk van de drie 

ziektebeelden alle verzekerden geïdentificeerd die binnen tenminste één van de relevante DX-, FKG- 

en/of HKG-groepen vallen (zie bijlage A voor een volledig overzicht). Voor diabetes gaat dit bijvoorbeeld 

om DX21027, DX91027, DX333025 en DX407009, HKG 14 en FKG’s 12-15 (diabetes type II met of 

zonder hypertensie en diabetes type I met of zonder hypertensie). Daarnaast wordt declaratiedata van 

2018 gebruikt, verkregen vanuit Vektis, waarin binnen de ziektebeelden bepaalde subgroepen worden 

onderscheiden (zie bijlage B voor een volledig overzicht van de gehanteerde subgroepen en 

declaratiecodes). Deze gegevensset bevat declaraties van 4,8 miljoen unieke personen met declaraties 

gerelateerd aan diabetes, COPD/astma en/of CVRM in 2018. 

De prestatiecodes die worden gebruikt vanuit de declaratiedata van Vektis zijn in een eerder onderzoek 

door experts vastgesteld (WOR887). Deze lijst is voor dit onderzoek geactualiseerd om geen nieuwe 

prestatiecodes van een van de aandoeningen te missen. Ondanks dat dit onderzoek gebaseerd is op de 

lijst uit eerder onderzoek blijft het lastig om met zekerheid vast te stellen dat dit een volledige en 

toekomstbestendige lijst met declaratiecodes betreft. Met name bij de prestatiecodes van de huisartsen- 

en ketenzorg zijn er veel facultatieve prestaties die regiospecifiek zijn. Hierbij maken zorgverzekeraars 

en zorgaanbieders afspraken over (nieuwe) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere 

prestaties. Op deze facultatieve prestaties is er geen inhoudelijke toetsing van de prestatie door de NZa, 

wat onderling vergelijk van de prestaties ingewikkeld maakt. Het uitsluiten van deze prestaties is echter 

ook niet wenselijk, omdat dit de resultaten van een bepaalde verzekeraar onevenredig kan raken. In dit 

onderzoek is gekozen om zo volledig mogelijk te zijn in de lijst van declaratiecodes, maar worden de 

moeilijkheden die dit brengt in de uitvoering wel nadrukkelijk onderkend. Daarom worden ook 

modelvarianten zonder huisartsen- en ketenzorg onderzocht. 
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De ATC-codes die in dit onderzoek vanuit de declaratiedata van Vektis worden gebruikt zijn deels 

hetzelfde als de ATC-codes die in het huidige model in de FKG-groepen gebruikt worden, en deels 

aanvullend daarop. Voor verzekerden met COPD/astma en diabetes worden geen nieuwe ATC-codes 

gebruikt, maar wordt voor de bestaande codes een andere defined daily dose (DDD) ondergrens 

gehanteerd (90 DDD voor COPD/astma en 15 DDD voor diabetes). De hoogte van deze ondergrens is 

bepaald op basis van eerder onderzoek (WOR887). Voor de schilverzekerden binnen CVRM zijn 

aanvullende ATC-codes geïdentificeerd. Hiervoor wordt een DDD-ondergrens van 180 gehanteerd. 

Dit onderzoek gebruikt om pragmatische redenen de declaratiegegevens verkregen vanuit Vektis om de 

totale groep (schil en kern samen) te bepalen. Op basis van aanvullende data van ZINL over FKG’s, DKG’s 

en de relevante DX-groepen, wordt binnen deze totale groep de kern (en daarmee ook automatisch de 

schil) geïdentificeerd. Een tweede methode om de totale groep te bepalen is door op basis van ZINL data 

eerst de kern te identificeren, en vervolgens de schil te deduceren vanuit de declaratiegegevens. In 

principe zouden deze methodes tot dezelfde uitkomsten moeten komen. Tijdens het onderzoek is echter 

gebleken dat de declaratielijst, in dit onderzoek gebruikt als basis, niet helemaal volledig is. Hierdoor wijkt 

de totale groep die gehanteerd is in dit onderzoek licht af (2-5% minder verzekerdenjaren) van de totale 

groep die naar verwachting geïdentificeerd zou worden op basis van de tweede methode zoals hierboven 

beschreven.  

De data in het OT-bestand is gevalideerd aan de hand van de gerapporteerde maatstaven op individueel 

niveau in WOR1053. Vervolgens is de declaratiedataset aan de OT-bestanden gekoppeld. Van de 

declaratiedata bleken de declaraties van ~120.000 verzekerden niet gekoppeld te kunnen worden aan 

het OT-bestand van 2022. Dat betreft ~2,5% van de data en kan verklaard worden door mensen die 

overleden zijn in 2018 of in 2019 niet verzekerd waren in Nederland. 

Tenslotte is het aantal verzekerdenjaren met minimaal één kenmerk in de groepen COPD/astma, 

diabetes en/of CVRM in kaart gebracht (zie Tabel 3). Deze komen goed overeen met de uitkomsten vanuit 

WOR1060 (betreffende de OT-jaren 2019, 2020 en 2021). In de OT2022 worden relatief iets meer 

patiënten geïdentificeerd, wat komt door het toevoegen van nieuwe declaratiecodes. In WOR1060 is op 

basis van openbare data en expert opinion al vastgesteld dat het aantal verzekerden uit de data voor elk 

van de ziektebeelden goed overeenkomt met het verwachte aantal chronisch zieken. 

Tabel 3: Overzicht van aantal verzekerdenjaren in verschillende OT-jaren op basis van declaratiedata van Vektis. 

 WOR1060 Dit onderzoek 

 OT2019 OT2020 OT2021 OT2022 

COPD/astma 888.796  886.674  885.048  894.949  

Diabetes 915.837  920.769  931.221  942.748  

CVRM 3.495.151  3.544.535  3.581.796 3.641.075  
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2.2 Identificatie van schilindicatoren 

Deze paragraaf beschrijft de methode die is gehanteerd voor de identificatie van verzekerden met 

COPD/astma, diabetes of CVRM die nog niet in het huidige vereveningsmodel als zodanig geïdentificeerd 

worden. 

Voor elke medisch relevante subgroep binnen een schilgroep zijn de volgende gegevens bepaald: 

• Omvang van de totale groep (schil en kern) 

• Omvang van de schil 

• Gemiddelde kosten in de totale groep 

• Gemiddelde kosten in de schil 

• Gemiddeld vereveningsresultaat in de schil 

• Macrovereveningsresultaat in de schil 

Daarnaast is bepaald wat de overlap is tussen deze verschillende subgroepen binnen één schilgroep, 

bijvoorbeeld: hoeveel verzekerden met diabetes die bij de huisarts komen gebruiken ook insuline? 

Gegeven de medisch-inhoudelijke verschillen tussen COPD/astma, diabetes en CVRM zijn deze groepen 

separaat beoordeeld. Op deze wijze kunnen verzekerden met meerdere kenmerken deze ook los 

toegewezen krijgen (in lijn met het huidige model): bijvoorbeeld een patiënt met diabetes die ook 

deelneemt in een vorm van cardiovasculair risicomanagement kan zowel een schilindicator voor diabetes 

als een schilindicator voor CVRM krijgen. 

Het uitgangspunt was om voor elk ziektebeeld tot één indicator te komen. Met een indicator wordt een 

vooraf vastgestelde subset van declaratiecodes huisartsen- en ketenzorg, ATC-codes en/of specialisme-

diagnose codes bedoelt. Wanneer bij een verzekerde één van deze declaratiecodes bekend is, ‘krijgt’ de 

verzekerde deze schilindicator. Als de identificeerbare subgroepen echter vanuit medisch oogpunt of op 

basis van de analyses betreffende kostenverschillen en vereveningsresultaten te veel van elkaar 

verschillen om samengenomen te worden is er afgeweken van het standpunt op tot één indicator te 

komen. Aanvullend is als uitgangspunt gehanteerd dat het doel is om de ‘echte’ schil over te houden, d.w.z. 

verzekerden die een lichtere vorm van de ziekte hebben. Dit houdt de schilgroepen inhoudelijk 

homogeen, maar betekent dat enkele identificeerbare subgroepen om medisch-inhoudelijke redenen 

uiteindelijk niet als ‘schil’ zijn aangemerkt. 

Om voor een ziektebeeld tot een indicator te komen zijn per identificeerbare subgroep de onderstaande 

stappen doorlopen. Het startpunt hierbij is de subgroep met de grootste totale ondercompensatie. 

1. Is deze subgroep groot genoeg in aantal verzekerdenjaren en ondercompensatie om 

meegenomen te worden in het vereveningsmodel? Indien ja, dan vervolg naar stap 2. 
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2. Past deze subgroep medisch-inhoudelijk binnen het karakter van de schil? FKG of dx-groep? 

Indien ja, dan vervolg naar stap 32.  

3. Kan de subgroep worden toegevoegd aan de schilindicator, of moet er een nieuwe losse indicator 

gemaakt worden? De volgende factoren spelen hierbij een rol: 

o Medisch-inhoudelijke overeenkomst 

o Overlap in verzekerdenjaren tussen de indicatorgroep en de nieuwe subgroep (waarbij 

veel overlap aanleiding geeft tot samenvoegen) 

o Homogeniteit van de zorgkosten tussen de indicatorgroep en de nieuwe subgroep 

o Homogeniteit van de gemiddelde ondercompensatie tussen de indicatorgroep en de 

nieuwe subgroep 

Deze stappen worden herhaald voor iedere volgende subgroep (gesorteerd van maximale naar minimale 

macro-ondercompensatie). 

2.3 Schilindicator voor COPD/Astma 

Er worden in OT2022 686.323 verzekerdenjaren geïdentificeerd met COPD of astma. Dit is minder dan 

het werkelijke aantal verzekerden dat leeft met COPD of astma. Volgens het Longfonds waren er in 

Nederland in 2017 ruim 641.000 mensen met astma en bijna 600.000 mensen met COPD3. Net als in de 

praktijk is het ook in de data moeilijk om onderscheid te maken tussen COPD en astma, maar de 

declaratiegegevens van Vektis identificeren in totaal 894.949 verzekerdenjaren met COPD of astma. 

Mogelijk mist hierbij dus nog een beperkte groep verzekerden, bijvoorbeeld omdat die beperkt in zorg is. 

Verzekerden worden in het huidige vereveningsmodel als patiënt met COPD of astma aangemerkt via 

een FKG (FKG astma, FKG COPD/zware astma of FKG COPD/zware astma o.b.v. add-on medicatie) en/of 

een DX-groep (DX-groepen: 21105 COPD/astma, 41105 COPD excl. astma, 41110 astma, 41111 

bronchiëctasieën, pneumoconiosen en overige longziekten4, 333025 verzamelgroep voor geriatrische 

patiënten inclusief COPD) (zie ook bijlage A).  

Voor identificatie van de ontbrekende patiënten met COPD/astma hanteert dit onderzoek een aantal 

subgroepen, in lijn met eerder onderzoek door Vektis en WOR1060 (zie bijlage B voor een volledig 

overzicht van declaratiecodes): 

 
2 Indien nee, dan zou deze subgroep mogelijk kunnen worden toegevoegd binnen een FKG of dx-groep. In dit onderzoek 
geïdentificeerde subgroepen waarvoor dit mogelijk geldt waren beperkt van omvang, uitbreiding van FKG of dx-groepen voor dit 
doel is hier derhalve niet verder onderzocht 
3 Rapport Leven met een longziekte in Nederland, cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte 
2018; Nivel en Longfonds, via: https://www.nivel.nl/nl/publicatie/leven-met-een-longziekte-nederland-cijfers-en-trends-over-de-
zorg-en-leefsituatie-van-0 
 
4 DX-groep 41111 kan een complicatie zijn van COPD/astma, maar ook van andere aandoeningen. Er zou overwogen kunnen 
worden deze uit de kern te laten. Dit heeft een zeer klein effect op de totale groep: met deze DX-groep worden in totaal 1005 
verzekerdenjaren uitgesloten in de schilindicator op een totaal van ~260.000 verzekerdenjaren (0,04%) 
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• Huisartsenzorg en ketenzorg (afgekort tot HA/keten): Binnen de huisartsenzorg zijn enkele 

prestaties gedefinieerd die specifiek voor mensen met COPD/astma worden gedeclareerd. Een 

huisarts kan tevens voor patiënten met COPD/astma een ketentarief declareren. 

• Medicatie: Mensen met COPD/astma gebruiken vaak geneesmiddelen. Er is een lijst met ATC-

codes opgesteld, die aansluit bij de FKG’s voor COPD en astma, waarbij een ondergrens van 90 

DDD is gehanteerd. Voor identificatie van deze subgroep in de schil includeert dit onderzoek 

enkel volwassen verzekerden die medicatie gebruiken voor FKG astma met 90-180 DDD5. In de 

huidige kerngroep zitten namelijk al:  

o Volwassen verzekerden met tenminste 180 DDD en kinderen (jonger dan 18 jaar) met 

tenminste 90 DDD binnen de FKG astma.  

o Alle verzekerden met tenminste 90 DDD binnen de FKG COPD/zware astma (deze 

ondergrens is sinds OT2022 verlaagd van 180 naar 90 DDD). 

Daarnaast zaten verzekerden met add-on medicatie behorende bij COPD/zware astma (FKG 30) 

niet in de uitvraag van declaratiedata voor de schil 

• Ziekenhuiszorg (afgekort tot MSZ): Een aantal diagnoses in het ziekenhuis wordt momenteel 

niet meegenomen bij het vaststellen van de DX-groepen, ondanks dat deze diagnoses wel sterk 

gerelateerd zijn aan COPD en astma. Voor wat betreft patiëntenaantallen gaat het vooral om 

kinderen met astma/BHR en volwassenen die bij de longarts komen met ‘hoesten ivm 

hyperactivteit’ en ‘gastric astma’. Deze selectie van specialisme-diagnose-codes worden 

derhalve in dit onderzoek meegenomen. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de kenmerken van deze subgroepen: de omvang (zowel van de hele groep 

als enkel van de schil), de gemiddelde kosten in het vereveningsjaar (eveneens van de hele groep en de 

schilgroep) en het vereveningsresultaat van de schilgroep (gemiddeld per verzekerdenjaar en macro, dat 

wil zeggen aantal verzekerdenjaren x gemiddelde vereveningsresultaat). Wat opvalt is dat vooral de 

groepen HA/keten en Medicatie groot zijn en veel ondercompensatie laten zien. De gemiddelde kosten 

van de drie subgroepen liggen relatief dichtbij elkaar en voor alle subgroepen geldt dat de kosten in de 

schilgroep lager zijn dan in de kerngroep. Dit past bij het ‘schil’-karakter van deze groepen verzekerden.  

  

 
 
5 In een latere fase van dit onderzoek bleek dat enkele relevante ATC-codes niet zijn opgenomen in deze lijst. Het gaat om de 
volgende middelen: R03AK12, R03AK14, R03BC01 en R03DC03 (zie ook Tabel 31). Toevoegen van deze groepen resulteert in 
1.494 extra verzekerdenjaren in de schil, een stijging van 0,9%. Dit beïnvloedt niet de verdere uitkomsten van dit onderzoek, maar 
we adviseren wel deze in het vervolg mee te nemen. 
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Tabel 4: Kenmerken subgroepen COPD/astma 

 Aantal verzekerdenjaren [#] Gemiddelde kosten [EUR] Vereveningsresultaat schilgroep 

 

Totale 

groep 
Schilgroep 

Totale 

groep 
Schilgroep 

Gemiddeld 

[EUR/vz-jaar] 

Macro 

[mln EUR] 

1. HA/keten 245.325 98.217 6.087 4.544 - 441 - 43,301 

2. Medicatie 764.278 159.957 6.990 4.717 - 264 - 42,284 

3. MSZ 212.759 34.945 8.984 4.728 - 375 - 13,113 

Totaal 894.949 259.348 6.729 4.623 - 325  - 84,195 

 

De gemiddelde ondercompensatie per verzekerdenjaar varieert iets tussen de groepen, maar is redelijk 

in lijn met elkaar.  

Tabel 5 laat zien dat de overlap tussen de verschillende subgroepen relatief beperkt is. Van alle 

verzekerden die geïdentificeerd worden via huisartsenzorg/ketenzorg, wordt 27% ook door medicatie en 

slechts 1% ook door MSZ-declaraties geïdentificeerd. Van de COPD/astmapatiënten die via medicatie 

wordt geïdentificeerd, wordt 16% ook geïdentificeerd door huisarts- of ketenzorg en maar 4% ook door 

MSZ. 

Tabel 5: Overlap tussen subgroepen COPD/astma in de schil 

 Wordt ook geïdentificeerd door: 

 Kenmerk Aantal 1. HA/keten 2. Medicatie 3. MSZ 

1. HA/keten 98.217 100% 27% 1% 

2. Medicatie 159.957 16% 100% 4% 

3. MSZ 34.945 3% 20% 100% 

 

De eerder beschreven beslisboom (zie paragraaf 2.2) leidt tot de volgende overwegingen voor het 

opstellen van een indicator voor COPD/astma: 

1. De grootste subgroep is HA/keten met een totale ondercompensatie van 43,2 miljoen euro, en 

97 duizend verzekerdenjaren. Deze subgroep identificeert duidelijk een nog ontbrekende 

patiëntengroep die chronisch ziek is en ondergecompenseerd wordt. Deze groep wordt dus 

meegenomen in een COPD/astma-schilindicator. 

2. De volgende subgroep in grootte qua totale ondercompensatie is medicatie. Deze groep bestaat 

uit volwassenen met medicatie uit de FKG astma maar met een lagere DDD dan nu in de FKG 

wordt opgenomen (90 tot 180 DDD). Eerder onderzoek (WOR1027a) wees uit dat het verlagen 
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van de grens van FKG astma naar 90 DDD niet wenselijk is vanwege de sterk uiteenlopende 

meerkosten.  

De gemiddelde zorgkosten en gemiddelde ondercompensatie sluiten goed aan bij die van de 

subgroep HA/keten, en ook vanuit medisch oogpunt is de verwachting dat deze patiënten in de 

schil passen. Daarnaast is de overlap in verzekerdenjaren met HA/keten relatief laag (16%). Om 

deze redenen wordt deze groep meegenomen in dezelfde COPD/astma-indicator als HA/keten. 

3. De subgroep MSZ heeft 13,1 miljoen euro ondercompensatie en 35 duizend verzekerdenjaren. 

De patiënten die hier in de schil worden meegenomen (en die dus niet in het huidige model 

geïdentificeerd worden) bestaan voornamelijk uit 1) kinderen met de diagnose ‘Astma/BHR’ 

(diagnosecode 3202), 2) volwassenen met de diagnose ‘Hoesten i.v.m. hyperactiviteit’ 

(diagnosecode 1202) en 3) volwassenen met de diagnose ‘Gastric astma’ (diagnosecode 1203).  

In WOR998 is overwogen om de eerste groep (kinderen met ‘Astma/BHR’) toe te voegen aan een 

bestaande DX-groep, maar is besloten dit niet te doen, omdat bij kinderen de astma vaak van 

tijdelijke aard is (slechts 20% heeft de diagnose ook in het daaropvolgende jaar) en de 

meerkosten relatief laag waren. Op basis van die eerder uitgevoerde analyse lijkt het ook in dit 

onderzoek niet zinvol om deze diagnose mee te nemen binnen de schilindicator.  

Ook voor de andere twee diagnoses is geconcludeerd dat deze medisch-inhoudelijk gezien niet 

passen binnen de schilindicator, omdat het niet echt om astma gaat (bij ‘Gastric astma’) of omdat 

het niet duidelijk chronisch is (bij ‘hoesten i.v.m. hyperactiviteit’).  

Derhalve maakt deze derde subgroep dus geen onderdeel uit van de COPD/astma-schilindicator. 

Op basis van deze overwegingen blijkt het mogelijk om één schilindicator voor COPD/astma te 

construeren op basis van 1) declaraties door de huisarts en ketenzorg en 2) de groep met volwassen 

verzekerden die 90-180 DDD gebruiken van astmamedicatie.  

Een alternatieve uitvoeringsvriendelijke variant van een schilindicator voor COPD/astma maakt geen 

gebruik van huisartsen/ketenzorg-declaraties, maar enkel van medicatiegegevens die het Zorginstituut 

reeds verwerkt in het kader van de risicoverevening. Tabel 6 vat de twee alternatieve schilindicatoren 

voor COPD/astma samen. In bijlage C is weergegeven dat bij beide keuzes de verdeling over verzekeraars 

van het aandeel verzekerden dat in de schil valt ten opzichte van de totale groep verschilt tussen 

risicodragers (26-37% voor variant A en 20-31% voor variant B). 

Tabel 6: Voorgestelde varianten van schilindicatoren voor COPD/astma 

 

 Aantal verzekerdenjaren Gemiddeld verevenings-

resultaat [EUR] 

Macroverevenings-

resultaat [mln EUR] 

A. HA/keten + Medicatie  231.980  -323  -74,96  

B. Medicatie 159.957  -264  -42,28  
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2.4 Schilindicator voor diabetes 

Er worden in OT2022 615.488 verzekerdenjaren geïdentificeerd met diabetes. Dit is minder dan het 

werkelijke aantal verzekerden dat leeft met diabetes. Volgens het NIVEL waren er in Nederland in 2019 

ruim 1.100.000 mensen met diabetes6. De aanvullende declaratiegegevens identificeren in totaal 

942.748 verzekerdenjaren (dat zijn 960.455 unieke verzekerden) met diabetes. Een deel van het verschil 

wordt verklaard door overlijden van diabetespatiënten, dat zich vertaalt in minder verzekerden met 

diabetes in jaar t dan op basis van data van jaar t-1 geïdentificeerd kan worden. Daarnaast ontbreekt 

vermoedelijk een beperkte groep verzekerden, bijvoorbeeld omdat die nauwelijks in zorg is. 

Verzekerden worden in het huidige model geïdentificeerd als diabetespatiënt via een FKG (FKG Diabetes 

type II zonder hypertensie, FKG Diabetes type II met hypertensie, FKG Diabetes type I zonder 

hypertensie of FKG Diabetes type I met hypertensie) of een DKG (DX-groepen: 21027 Diabetes met 

chronische complicaties, 91027 Diabetes met chronische complicaties, 407009 Dm met chronische 

pomptherapie en overig en 333025 verzamelgroep voor geriatrische patiënten inclusief diabetes).  

Voor identificatie van de ontbrekende diabetespatiënten hanteert dit onderzoek een aantal subgroepen, 

in lijn met eerder onderzoek (WOR887 en WOR1060, zie bijlage B voor een volledig overzicht van 

declaratiecodes): 

• Huisartsenzorg en ketenzorg (afgekort tot HA/keten): Binnen de huisartsenzorg zijn enkele 

prestaties gedefinieerd die specifiek voor mensen met diabetes worden gedeclareerd. Een 

huisarts kan tevens voor patiënten met diabetes een ketentarief declareren. 

• Orale medicatie: Mensen met diabetes gebruiken vaak geneesmiddelen. Er is een lijst met ATC-

codes opgesteld, die aansluit bij de FKG’s voor diabetes. Dit onderzoek hanteert voor 

identificatie van deze subgroep een ondergrens van 15 dagdoseringen (DDD’s) in plaats van de 

gebruikelijke ondergrens van 180 DDD voor de A10B-middelen. Door deze afwijkende 

ondergrens worden aanvullende verzekerden met diabetes geïdentificeerd. 

• Insuline: Voor insuline geldt hetzelfde als voor orale medicatie: ook hier hanteert dit onderzoek 

een andere ondergrens. De huidige ondergrens voor A10A-middelen is 90 DDD, de ondergrens 

voor identificatie van deze subgroep is 15 DDD. Ook hierdoor worden aanvullende verzekerden 

met diabetes geïdentificeerd. 

• Ziekenhuiszorg voor volwassenen (afgekort tot MSZ-volwassenen): Een diagnose in het 

ziekenhuis wordt momenteel niet meegenomen bij het vaststellen van de DX-groepen, ondanks 

dat deze wel sterk gerelateerd is aan diabetes. Het gaat hier om de diagnose ‘Diabetes zonder 

complicaties’ (diagnosecode 0221). Deze wordt in dit onderzoek meegenomen. 

• Ziekenhuiszorg voor zwangerschapsdiabetes (afgekort tot zwangerschapsdiabetes): de diagnose 

bij de internist ‘zwangerschapsdiabetes’ wordt momenteel niet meegenomen bij het vaststellen 

 
6 NIVEL-rapport ‘Diabetes mellitus in Nederland Prevalentie en incidentie: heden, verleden en toekomst’ 
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van de DX-groepen, ondanks dat het hier wel diabetespatiënten betreft. Deze wordt in dit 

onderzoek meegenomen als separate subgroep. 

Tabel 7 geeft een overzicht van de subgroepen en kenmerken die binnen het ziektebeeld diabetes zijn 

geïdentificeerd. 

Duidelijk de grootste groep in de schil, zowel in macro-ondercompensatie als in aantal verzekerdenjaren, 

is de groep HA/ketenzorg, gevolgd door de groep Orale medicatie. In lijn met de verwachting zijn bij deze 

groepen de zorgkosten in de schil lager dan die in de groep die al wel in het model geïdentificeerd wordt 

(de ‘kern’). Zowel de zorgkosten als de gemiddelde ondercompensatie voor de twee groepen komen 

behoorlijk overeen. In Tabel 8 is ook te zien dat de groepen een sterke overlap hebben: 80% van de groep 

Orale medicatie valt ook binnen de groep HA/Ketenzorg. 

Zowel de subgroep Insuline7 als de subgroep MSZ-volwassenen vallen op doordat de gemiddelde kosten 

in de schil hoger zijn dan in de totale groep. Dit suggereert dat dit geen ‘schilgroepen’ zijn volgens het 

uitgangspunt dat wordt gehanteerd voor dit onderzoek (i.e. groepen met een relatief milder zorgbeeld en 

lagere kosten dan de kerngroep). Ook de gemiddelde ondercompensatie is erg hoog, ruim 2.400 euro voor 

de groep Insuline en ruim 1.500 euro voor de subgroep MSZ-volwassenen. Beide groepen hebben veel 

overlap met orale medicatie: 53% van de groep MSZ-volwassenen slikt ook orale medicatie en 34% van 

de insulinegebruikers slikt ook orale medicatie. 

Opvallend is verder dat de subgroep Zwangerschapsdiabetes slechts een geringe totale en gemiddelde 

ondercompensatie heeft. De overlap met andere groepen is ook klein.  

Tabel 7: Kenmerken subgroepen diabetes 

 

  

 
7 De hogere kosten in de groep van insuline-gebruikers in de schil in vergelijking met de kern zitten met name in ziekenhuiszorg 
(~2.600 EUR) en farmaciekosten (~700 EUR). Kosten voor hulpmiddelen zijn juist lager van verzekerden in de schil (~500 EUR).  

 Aantal 

verzekerdenjaren [#] 

Gemiddelde kosten  

[EUR] 

Vereveningsresultaat 

schilgroep  

 

Totale 

groep 

Schil-

groep Totale groep Schilgroep 

Gemiddeld 

[EUR/vz-jaar] 

Macro 

[mln EUR] 

1. HA/ketenzorg 708.427 303.062 7.094  6.065 - 429 -130,105 

2. Orale medicatie 669.896 180.292 7.541  6.310 -507  -91,319 

3. Insuline 259.669 6.080 11.284 14.204 -2.401 -14,595 

4. MSZ-volwassenen 129.966 6.030 10.961 11.362 -1.551 -9,350 

5. Zwanger. diabetes 9.856 9.237 2.787 2.657 - 116 -1,073 

Totaal 942.748 350.653 7.757 6.197 -472 -165,377 
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Tabel 8: overlap tussen subgroepen diabetes in de schil 

De eerder beschreven beslisboom (zie paragraaf 2.2) leidt tot de volgende overwegingen voor het 

opstellen van een indicator voor diabetes: 

1. De grootste groep, HA/Ketenzorg, bevat ruim 300.000 verzekerdenjaren en een totale 

ondercompensatie van 130,1 miljoen euro. Dit is een significante groep diabetespatiënten die 

nog ontbreekt in het huidige model, dus deze wordt meegenomen in een diabetes-schilindicator.  

2. De daaropvolgende grootste subgroep is de subgroep orale medicatie. Ook hier gaat het om een 

significante groep chronisch zieken, die nog niet in het huidige model zit. Tabel 9 laat zien dat bij 

uitsluiten van de zeer grote subgroep HA/Ketenzorg er nog steeds 23 miljoen euro 

ondercompensatie op deze subgroep blijft bestaan, maar de resterende groep binnen orale 

medicatie (die dus niet bij de huisarts komt volgens een van de identificeerbare prestatiecodes) 

is wel een relatief ‘zwaardere’ patiëntenpopulatie. De grote overlap tussen deze subgroep en de 

subgroep HA/Ketenzorg in combinatie met de relatief vergelijkbare gemiddelde zorgkosten en 

ondercompensatie maakt dat deze groep toegevoegd kan worden aan de diabetes-indicator met 

HA/Ketenzorg. 

3. De subgroep Insuline is qua aantal verzekerdenjaren niet heel groot, maar heeft wel een grote 

totale ondercompensatie (ruim 14 miljoen euro). Tabel 10 laat zien dat wanneer alle verzekerden 

uit de subgroep HA/ketenzorg en orale medicatie genegeerd worden (deze worden immers al in 

een schilindicator opgenomen) de macro-ondercompensatie nog 8 miljoen is op deze groep. De 

totale zorgkosten van deze groep zijn hoger in de schil dan in de kern, waardoor het geen ‘lichtere’ 

patiënten lijken die in de schil thuishoren. Een verklaring hiervoor kan zijn dat het hier patiënten 

met diabetes betreft die pas recent gediagnosticeerd zijn met diabetes en starten met gebruik 

van insuline. Dit vraagt het nodige ‘inregelen’ om een (enigszins) stabiel glucoseniveau te 

bereiken en daardoor veel contact met zorgprofessionals. Het is dan niet zozeer een schilgroep, 

maar eerder een vroege identificatie van diabetespatiënten. Daarom zou overwogen kunnen 

worden in een volgend groot onderhoud FKG deze groep aan een bestaande FKG toe te voegen 

 Wordt ook geïdentificeerd door: 

 Kenmerk Aantal 1. HA/keten 
2. Orale 

medicatie 
3. Insuline 

4. MSZ- 

volwassenen 

5. Zwanger. 

diabetes 

1. HA/ketenzorg 303.062 100% 48% 1% 1% 0% 

2. Orale medicatie 180.292 80% 100% 1% 2% 0% 

3. Insuline  6.080 32% 34% 100% 19% 27% 

4. MSZ-volwassenen 6.030 26% 53% 19% 100% 0% 

5. Zwanger.diabetes 9.237  1% 3% 18% 0% 100% 
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door de DDD-grens te verlagen. Gegeven de gemiddelde zorgkosten en totale ondercompensatie 

kan deze groep in ieder geval niet toegevoegd worden aan de schilindicator met HA/ketenzorg 

en orale medicatie. Het volgend groot onderhoud duurt nog enkele jaren. Daarom neemt dit 

onderzoek deze patiëntgroep mee als een aparte subgroep voor insuline-gebruik (15-90 DDD), 

zodat reeds in dit onderzoek bepaald kan worden of toevoeging op kortere termijn waardevol is. 

4. De subgroep MSZ-volwassenen is qua aantal verzekerdenjaren relatief klein, en van deze groep 

blijft door het reeds meenemen van de indicator orale medicatie nog slechts iets meer dan een 

derde over aan unieke verzekerden en minder dan 5 miljoen euro aan macro ondercompensatie. 

Het gaat hier om één diagnosecode, waarvan in WOR988 is besloten deze uit de DX-groep te 

halen. Een overweging om deze eruit de halen was dat dit voor een verminderde prikkel voor 

‘juiste zorg op de juiste plek’ zou zorgen, omdat deze patiënten ook in de eerste lijn behandeld 

zouden kunnen worden. Vanwege zowel de geringe omvang als de mogelijk prikkelwerking wordt 

deze subgroep niet in de schilindicator meegenomen. 

5. De laatste subgroep, Zwangerschapsdiabetes, heeft een geringe totale ondercompensatie 

(verzekerden in deze subgroep die niet in de subgroep HA/ketenzorg of Orale medicatie vallen 

hebben een gemiddelde ondercompensatie van 120 euro, wat resulteert in macro-

ondercompensatie van net iets meer dan 1 miljoen euro), en weinig overlap met de andere 

groepen. Ook gaat het hier medisch gezien niet om een groep met een chronische aandoening - 

het is tijdelijk en gerelateerd aan zwangerschap. Tenslotte is het mogelijk dat deze 

ondercompensatie verdwijnt bij het toevoegen van een zwangerschapsindicator (naar 

toevoeging van een dergelijke indicator loopt momenteel een WOR-onderzoek). Om deze 

redenen wordt deze subgroep niet meegenomen in de schilindicator. 

Tabel 9: Kenmerken subgroepen diabetes na uitsluiten verzekerden in subgroep ‘ HA/ketenzorg’ 

 

  

 

Aantal vz-jaren 

schilgroep 

Gemiddelde kosten 

schil [EUR] 

Gemiddeld 

vereveningsres. 

[EUR/vz-jaar] 

Macro-

vereveningsres. 

[mln EUR] 

2. Orale medicatie 35.160  7.088  -662  -23,283  

3. Insuline 4.118  14.106  -2.665  -10,975  

4. MSZ-volwassenen 4.452  11.510  -1.704  -7,585  

5. Zwanger.diabetes 9180  2644  -104  -0,953  
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Tabel 10: Kenmerken subgroepen na uitsluiten verzekerden in subgroepen ‘HA/ketenzorg’ en ‘Orale medicatie’ 

 

Op basis deze overwegingen worden voor dit onderzoek twee indicatoren voor de schilgroep diabetes 

gevormd (zie Tabel 11). 

De eerste indicator bevat de groepen HA/Ketenzorg en Orale medicatie en is daarmee de eigenlijke 

schilindicator, de tweede indicator is een losse indicator met de subgroep Insuline (15-90 DDD). Vanwege 

de grote overlap en de hoge kosten van verzekerden met insuline, wordt de restrictie gehanteerd dat 

verzekerden met de indicator Insuline niet óók de schilindicator op basis van HA/ketenzorg en Orale 

medicatie kunnen krijgen.  

Aanvullend wordt ook een uitvoeringsvriendelijke variant (variant B in de tabel) onderzocht waarin de 

subgroep HA/ketenzorg niet wordt meegenomen. Deze variant includeert ‘slechts’ 53% van de 

verzekerdenjaren en 59% van de macro-ondercompensatie van de variant die minder 

uitvoeringsvriendelijk is. 

In bijlage C is weergegeven dat bij beide keuzes de verdeling over verzekeraars van het aandeel 

verzekerden dat in de schil valt ten opzichte van de totale groep niet geheel consistent is tussen 

risicodragers. Variant B laat hierbij wel een stabieler beeld zien dan variant A (22-26% voor variant B en 

31-40% voor variant A).  

Tabel 11: Voorgestelde varianten van schilindicatoren voor diabetes 

 

 

Aantal vz-jaren 

schilgroep 

Gemiddelde kosten 

schil [EUR] 

Gemiddeld 

vereveningsres. 

[EUR/vz-jaar] 

Macro-

vereveningsres. 

[mln EUR] 

3. Insuline 3.211  13.599  -2.538  -8,149  

4. MSZ-volwassenen 2.445  13.251  -1.995  -4,878  

5.Zwanger.diabetes 8.913  2.650  -120  -1,074  

 Aantal 

verzekerdenjaren 

Gemiddeld 

vereveningsresultaat 

[EUR] 

Macroverevenings-

resultaat  

[mln EUR] 

A1. HA/keten + Orale Medicatie 335.353 -438 -146,942 

A2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

A. Totaal 341.433  -161,537 

B1. Orale medicatie 178.209 -485 -86,472 

B2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

B. Totaal  184.289  -101,067 
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2.5 Schilindicator voor CVRM 

In het huidige model worden 1.399.651 verzekerdenjaren geïdentificeerd binnen de groep CVRM. Het 

Nivel registreert alleen al voor hypertensie een prevalentie bij de huisarts van ruim 2,5 miljoen 

Nederlanders8, dus niet iedereen met verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen wordt nu in het 

model geïdentificeerd. De aanvullende declaratiegegevens identificeren in totaal 3.641.075 

verzekerdenjaren met CVRM. 

Verzekerden worden in het huidige model geïdentificeerd als CVRM-patiënt via een FKG met een 

ondergrens van 180 DDD (FKG Hartaandoeningen: anti-aritmica, FKG Hartaandoening: overig, FKG 

Chronische antistolling, FKG Hypercholestorolemie, FKG Pulmonale arteriële hypertensie, FKG diabetes 

type I met hypertensie, FKG diabetes type II met hypertensie) of via een DX-groep (het gaat om 33 

verschillende DX-groepen, zie bijlage A voor een volledig overzicht). 

Voor identificatie van de ontbrekende CVRM-patiënten hanteert dit onderzoek een aantal subgroepen, 

in lijn met eerder onderzoek (WOR887 en WOR1060) (zie bijlage B voor een volledig overzicht van 

declaratiecodes): 

• Medicatie: op basis van medicatiegebruik zijn een aantal subgroepen gedefinieerd passend bij 

CVRM. Het gaat om ATC-codes die deels binnen de huidige FKG-groepen vallen, deze zijn 

uitgesloten in de schil. Voor allen geldt een ondergrens van 180 DDD. Deze subgroepen zijn: 

o Anti-trombotica Deze groep bevat verzekerden die anti-trombotica middelen 

gebruiken. Dit zijn de middelen met een ATC-code die begint met B01. 

o Hypertensiemedicatie: Deze groep bevat verzekerden die middelen met ATC-codes 

beginnend met C02 (Antihypertensiva), C03 (Diuretica), C04 (Perifere vasodilatantia) of 

C09 (Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem) gebruiken. 

o Anti-aritmica: Deze groep bevat verzekerden die middelen met ATC-codes beginnend 

met C01 (Cardiaca) of C08 (Calcium antagonisten) gebruiken. 

o Bètablokkers: Deze groep bevat verzekerden middelen met een ATC-code beginnend 

met C07 (Bètablokker) gebruiken. Zonder nadere inhoudelijke informatie moet deze 

groep apart worden bezien, omdat deze geneesmiddelen zowel bij hypertensie als bij 

bepaalde hartritmestoornissen kunnen worden ingezet. 

o Cholesterolverlagers: Deze groep bevat verzekerden die middelen met een ATC-code 

beginnend met C10 (Antilipaemica) gebruiken. 

• Zorg: op basis van prestatiecodes/DBC’s zijn aantal subgroepen bepaald die passen bij CVRM. 

Deze subgroepen zijn: 

 
8 Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020 
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o Huisartsenzorg en ketenzorg (afgekort tot HA/keten): Binnen de huisartsenzorg zijn een 

aantal prestaties gedefinieerd die voor mensen met CVRM worden gedeclareerd. Een 

huisarts kan tevens voor patiënten met CVRM een ketentarief declareren. 

o Ziekenhuiszorg (afgekort tot MSZ): Een aantal diagnoses in het ziekenhuis worden 

momenteel niet meegenomen bij het vaststellen van de DX-groepen, ondanks dat deze 

wel gerelateerd zijn aan CVRM. De subgroepen binnen MSZ zijn:  

▪ MSZ Coronair: Deze groep bevat voornamelijk verzekerden die bij de 

cardioloog komen voor thoracale klachten met een onbekende oorzaak. 

▪ MSZ CVA: Deze groep bevat voornamelijk verzekerden die bij de neuroloog 

komen voor de diagnoses ‘TIA (incl. amaurosis fugax)’ en ‘Geen neur, 

werkdiagnose TIA’. 

▪ MSZ Overig hart: Deze groep bestaat grotendeels uit diverse follow-up 

diagnoses bij de cardioloog (bijvoorbeeld ‘follow-up na PTCA en/of 

CABG/ablatie’ en ‘follow-up na acuut coronair syndroom’) en diverse diagnoses 

bij het specialisme cardio-pulmonale chirurgie. 

▪ MSZ Overig vaat: Deze groep bevat een verzamelgroep van verzekerden die 

voor vaatproblematiek bij de chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie of 

cardio-pulmonale chirurgie komen. 

▪ MSZ nno: Deze groep bevat één diagnose bij de cardioloog (‘Overige 

aandoeningen’) en één diagnose bij de geriater (‘Hart- en vaatziekten’).  

Tabel 12 geeft een overzicht van de kernmerken van deze subgroepen: de omvang (zowel van de hele 

groep als enkel van de schil), de gemiddelde kosten in het vereveningsjaar (eveneens van de hele groep en 

de schilgroep) en het vereveningsresultaat van de schilgroep (gemiddeld per verzekerdenjaar en macro, 

dat wil zeggen: aantal verzekerdenjaren x gemiddelde vereveningsresultaat). Opvallend is dat met name 

de medicatiegroepen groot zijn, zowel qua aantal verzekerdenjaren in de schil als qua totale 

ondercompensatie.  
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Tabel 12: Overzicht van de verschillende subgroepen voor CVRM 

 Aantal Verzekerdenjaren 

 [#] 

Gemiddelde kosten  

[EUR] 

Vereveningsresultaat 

schilgroep  

 

Totale 

groep Schilgroep 

Totale 

groep Schilgroep 

Gemiddeld 

[EUR/vz-jaar] 

Macro 

[mln EUR] 

Medicatie:       

1. Anti-tromb. 1.355.350 626.980  8.100   5.776  -403  -252,4  

2. Hypert.med. 2.079.098 1.232.265  6.542   4.124  -187  -230,6  

3. Anti-aritmica 912.244 457.744  7.717   4.804  -285  -130,7  

4. Bètablokkers 659.453 322.299  7.462   4.541  -289  -93,1  

5. Chol.verlagers 1.711.775 1.016.058  6.327   4.230  -84  -84,9  

Zorg:        

6. HA/Ketenzorg 931.438 750.053  4.697   3.770  -114  -85,8  

7. MSZ Over. vaat 344.519 159.535  8.710   4.616  -389  -62,1  

8. MSZ Coronair 290.284 131.187  7.510   4.344  -437  -57,3  

9. MSZ Over. hart 589.050 89.689  8.768   5.312  -511  -45,8  

10. MSZ nno 79.919 45.801  8.839   5.518  -748  -34,2  

11. MSZ CVA 100.403 22.276  10.047   6.023  -652  -14,5  

Totaal 3.641.075 2.323.062 6.044 4.204 -176 -409,8 

 

Tabel 13 geeft de overlap tussen alle verschillende subgroepen binnen CVRM. Opvallend is de grote 

overlap bij de medicatiegroepen onderling. Ook valt op dat een groot gedeelte van de verzekerden in de 

zorggroepen ook al binnen een medicatiegroep valt. Omdat de overlap tussen de subgroepen zo groot is, 

is, om te komen tot een indicator voor CVRM, eerst apart gekeken naar de subgroepen binnen medicatie 

(omdat dit als totale groep met afstand het grootst is) en daarna naar de subgroepen binnen de zorg. 
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Tabel 13: Overlap tussen de subgroepen van CVRM 

 Wordt ook geïdentificeerd door: 

Kenmerk 

1
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1. Anti-trombotica 100% 51% 21% 16% 67% 33% 5% 6% 10% 1% 2% 

2. Hypert. med. 26% 100% 24% 16% 41% 35% 4% 3% 4% 1% 1% 

3. Anti-aritmica 29% 64% 100% 19% 41% 33% 6% 4% 4% 1% 1% 

4. Bètablokker  32% 62% 28% 100% 45% 33% 4% 3% 5% 1% 1% 

5. Chol.verlagers 41% 49% 18% 14% 100% 33% 4% 4% 5% 1% 1% 

6. HA/Keten 28% 57% 20% 14% 45% 100% 3% 3% 2% 1% 1% 

7. MSZ Over. vaat  20% 33% 17% 9% 23% 13% 100% 4% 2% 1% 1% 

8. MSZ Coronair  28% 28% 13% 8% 31% 14% 4% 100% 4% 2% 1% 

9. MSZ Over. hart 67% 50% 19% 18% 61% 16% 4% 5% 100% 2% 1% 

10. MSZ nno 20% 25% 11% 7% 23% 13% 5% 5% 4% 100% 1% 

11, MSZ CVA 56% 31% 14% 8% 44% 24% 6% 4% 3% 3% 100% 

 

De eerder beschreven beslisboom (zie paragraaf 2.2) leidt tot de volgende overwegingen voor het 

opstellen van een indicator voor CVRM: 

1. De subgroep met de grootste totale ondercompensatie is de subgroep anti-trombotica. Deze 

subgroep bevat bijna 630.000 verzekerdenjaren, met een gemiddelde ondercompensatie van 

ruim 400 euro. Het gaat binnen deze groep hoofdzakelijk over verzekerden met chronisch 

medicijngebruik, die nog niet in het huidige model zitten. Op basis daarvan wordt deze groep 

meegenomen in een CVRM-schilindicator. 

2. Vanwege de grote overlap binnen de groepen, is in Tabel 14 nogmaals gekeken naar de 

gemiddelde kosten, gemiddeld vereveningsresultaat en macro vereveningsresultaat, waarbij de 

eerste subgroep – anti-trombotica medicatie – is weggelaten. De grootst overblijvende subgroep 

is dan hypertensiemedicatie. In deze subgroep resteert nog steeds een grote totale 

ondercompensatie (92,8 miljoen euro).  
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Medisch-inhoudelijk betreft deze subgroep een ander type patiënten dan de patiënten die anti-

trombotica medicatie gebruiken. De groep die hypertensiemedicatie gebruikt en niet binnen de 

kern valt staat vermoedelijk meer in het beginstadium van hun ziekte dan de groep die anti-

trombotica gebruikt. Ook zijn in vergelijking met de groep anti-trombotica de gemiddelde 

zorgkosten (3.646 euro tegenover 5.776 euro) en de gemiddelde ondercompensatie (101 euro 

tegenover 403 euro) een stuk lager. Deze subgroep wordt derhalve niet samengevoegd met de 

subgroep anti-trombotica, maar vormt een tweede indicator. 

3. Op basis van groepsomvang en de hoeveelheid gemiddelde en totale ondercompensatie worden 

ook de subgroepen anti-aritmica en bètablokkers meegenomen in een CVRM-indicator. Tabel 14 

laat zien dat de gemiddelde zorgkosten en ook de gemiddelde ondercompensatie overeenkomen 

met die van de subgroep hypertensiemedicatie. Medisch inhoudelijk is het ook aannemelijk dat 

deze groepen op elkaar lijken. Deze subgroepen worden daarom toegevoegd aan de CVRM-

indicator op basis van hypertensiemedicatie. 

4. Bij de subgroep cholesterolverlagers is het opvallend is dat er, na uitsluiting van de groep anti-

trombotica, sprake is van een totale overcompensatie van ruim 40 miljoen. Derhalve wordt deze 

subgroep niet toegevoegd aan een indicator. 

Tabel 14: Medicatiegroepen van CVRM, na het uitsluiten van alle verzekerden in subgroep ‘1. Anti-trombotica’ 

 Aantal 

Gemiddelde kosten 

 [EUR/vz jaar] 

Gemiddeld 

vereveningsresultaat 

[EUR/vz-jaar] 

Macro 

vereveningsresultaat 

[mln EUR] 

2. Hypert.med. 915.413 3.646 -101 -92,776 

3. Anti-aritmica 326.852 4.230 -182 -59,340 

4. Bètablokker 220.505 3.971 -165 -36,359 

5. Chol.-verlagers 595.683 3.557 69 41,131 

 

Samenvattend ontstaan op basis van deze afwegingen omtrent de subgroepen van medicatiegebruik 

twee schilindicatoren voor CVRM: een ‘zware’ indicator die de groep anti-trombotica bevat en een ‘lichte’ 

indicator met de groepen hogebloeddruk medicatie, anti-aritmica en bètablokkers. 

In Tabel 15 zijn nu de overgebleven subgroepen (op basis van zorggebruik) te zien, nadat de verzekerden 

zijn weggelaten die al meegenomen worden in een van de twee indicatoren op basis van medicatiegebruik. 

In vergelijking met Tabel 12 valt op dat de gemiddelde zorgkosten lager zijn. Dit is te verklaren doordat 

dit patiënten zijn die vermoedelijk minder medicatie gebruiken. 
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Tabel 15: Subgroepen CVRM, na uitsluiten van medicatiegroepen die in een indicator worden opgenomen 

 Aantal 

Gemiddelde kosten 

 [EUR/vz jaar] 

Gemiddeld  

vereveningsresultaat 

[EUR/vz-jaar] 

Macro 

vereveningsresultaat 

[mln EUR] 

Zorg:     

6. HA/Ketenzorg 173.980 3.131 -32 -5,596 

7. MSZ coronair 72.753 3.368 -312 -22,730 

8. MSZ over. vaat 18.431 5.008 -884 -16,301 

9. MSZ nno 28.179 4.359 -519 -14,628 

10. MSZ over. hart 87.189 3.467 -126 -10,995 

11. MSZ CVA 7.462 5.150 -731 -5,455 

 

De eerder beschreven beslisboom (zie paragraaf 2.2) leidt tot de volgende aanvullende overwegingen 

voor het opstellen van een indicator voor CVRM : 

1. De grootste subgroep is MSZ Coronair, met een totale resterende ondercompensatie van 22,7 

miljoen euro. Deze groep bevat voornamelijk verzekerden die bij de cardioloog komen voor 

thoracale klachten met een onbekende oorzaak. Deze diagnoses zijn te heterogeen om te kunnen 

concluderen dat deze subgroep duidelijk past bij het voor dit onderzoek gehanteerde 

uitgangspunt omtrent het ‘schil’-karakter. Daarom wordt deze subgroep niet opgenomen in een 

CVRM-indicator. Mogelijk kan deze subgroep nader worden onderzocht in toekomstig groot 

onderhoud aan de DKG’s. 

2. De volgende subgroep is MSZ overig vaat, met een totale resterende ondercompensatie van 16,3 

miljoen euro. Deze groep bevat een verzamelgroep van verzekerden die voor vaatproblematiek 

bij de chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie of cardiopulmonale chirurgie komen. Medisch-

inhoudelijk passen deze diagnoses niet duidelijk binnen het spectrum van cardiovasculair 

risicomanagement (het gaat bijvoorbeeld om perifeer vaatlijden als complicatie bij diabetes, en 

aneurysmata). Ook de gemiddelde zorgkosten van deze groep lijken erop te wijzen dat het een 

andere patiëntgroep betreft. Daarom wordt deze subgroep niet opgenomen in een schilindicator. 

Mede omdat deze subgroep erg heterogeen is, is het niet zinvol om deze in dit onderzoek mee te 

nemen als een apart te onderzoeken indicator, maar het zou wel meegenomen kunnen worden 

bij toekomstig groot onderhoud aan de DKG’s. 

3. De volgende subgroep is MSZ nno, met een totale resterende ondercompensatie van 14,7 

miljoen euro. Deze groep bevat één diagnose bij de cardioloog (‘Overige aandoeningen’) en één 

diagnose bij de geriater (‘Hart- en vaatziekten’). De gemiddelde zorgkosten van deze subgroep 

lijken erop te wijzen dat deze subgroep meer bij de ‘zwaar’-indicator dan de ‘licht’-indicator zou 

passen, maar de diagnoses zijn onvoldoende specifiek om hierover medisch-inhoudelijk een 

oordeel te kunnen vellen. Ook is niet duidelijk vast te stellen of deze subgroep past binnen het 
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voor dit onderzoek gehanteerde uitgangspunt omtrent het ‘schil’-karakter. Daarom wordt deze 

subgroep niet opgenomen in een CVRM-indicator. 

4. De volgende subgroep is MSZ Overig hart, met een totale resterende ondercompensatie van 11,0 

miljoen euro. Deze groep bestaat grotendeels uit diverse follow-up diagnoses bij de cardioloog 

(bijvoorbeeld ‘follow-up na PTCA en/of CABG/ablatie’ en ‘follow-up na acuut coronair 

syndroom’) en diverse diagnoses bij het specialisme cardiopulmonale chirurgie. Het gaat 

derhalve voor een substantieel deel om patiënten die al een hart-/vaataandoening hebben gehad, 

hetgeen niet past bij het voor dit onderzoek gehanteerde uitgangspunt omtrent het ‘schil’-

karakter. Daarom wordt deze subgroep niet opgenomen in een schilindicator. 

5. De volgende subgroep is HA/Ketenzorg, met een totale resterende ondercompensatie van 5,6 

miljoen euro. In deze subgroep is gemiddelde ondercompensatie (32 euro) erg laag. Dit kan onder 

meer worden verklaard doordat veel verzekerden in deze groep ook in de subgroep 

Cholesterolverlagers zitten, waarvoor Tabel 14 overcompensatie laat zien. Daarom wordt deze 

subgroep niet opgenomen in een schilindicator. 

6. De laatste subgroep is MSZ CVA, met een totale resterende ondercompensatie van 5,5 miljoen 

euro. Deze groep bevat voornamelijk verzekerden die bij de neuroloog komen voor de diagnoses 

‘TIA (incl. amaurosis fugax)’ en ‘Geen neur, werkdiagnose TIA’. Deze diagnoses passen niet 

duidelijk binnen het voor dit onderzoek gehanteerde uitgangspunt omtrent het ‘schil’-karakter. 

Daarom wordt deze subgroep niet opgenomen in een schilindicator. 

Samenvattend leiden deze aanvullende overwegingen niet tot aanvullingen op de twee indicatoren (‘licht’ 

en ‘zwaar’) voor de CVRM-groep. Aangezien deze indicatoren alleen gebaseerd zijn op 

geneesmiddelengebruik is het niet nodig een variant te onderzoeken die eenvoudiger is in de uitvoering. 

De karakteristieken van deze indicatoren zijn weergegeven in Tabel 16. Net als bij de indicatoren voor 

diabetes geldt hier een restrictie: verzekerden die binnen de indicator ‘medicatie zwaar’ vallen, kunnen 

niet ook binnen de indicator ‘medicatie licht’ vallen. 

Tabel 16: Voorgestelde varianten van schilindicatoren voor CVRM 

 Aantal 

verzekerdenjaren 

Gemiddeld verevenings-

resultaat  

[EUR] 

Macroverevenings-

resultaat 

 [mln EUR] 

A1. Medicatie licht 1.114.696 -109 -121,300 

A2. Medicatie zwaar 626.980 -403 -252,496 

A. Totaal 1.741.676  -373,798 
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2.6 Conclusie schilindicatoren 

Tabel 17 geeft een samenvatting van de indicatoren die zijn geconstrueerd in dit hoofdstuk en hun 

belangrijkste kwantitatieve kenmerken. Voor zowel COPD/astma als diabetes zijn er twee typen 

indicatoren: één met declaratiegegevens van huisartsen- en ketenzorg en medicatiegegevens (variant A) 

en één alleen op basis van medicatiegebruik (variant B). Daarnaast zijn voor diabetes en CVRM de 

schilverzekerden niet in één indicator te vangen vanwege te grote verschillen tussen de subgroepen. 

Hierdoor is er voor diabetes een aparte indicator Insuline en voor CVRM een indicatie voor ‘medicatie 

licht’ en ‘medicatie zwaar’. 

De indicator diabetes Insuline is in opzet geen echte schilgroep: het betreft een relatief zware 

patiëntenpopulatie met een sterk negatief vereveningsresultaat. Toch nemen we deze groep mee, juist 

vanwege het sterk negatieve vereveningsresultaat.  

Tabel 17: Totaaloverzicht van de voorgestelde varianten voor schilindicatoren 

 

Tabel 18 geeft de overlap tussen de verschillende schillen en kernen van de drie aandoeningen. Er is met 

name overlap tussen verzekerden met diabetes en CVRM: verzekerden in de schil van diabetes worden 

ook vaak geïdentificeerd in de ‘CVRM - licht’ schil (31%), de ‘CVRM - zwaar’ schil (17%) en de CVRM kern 

(23%).  

Het type verzekerden dat geïdentificeerd wordt door de opgestelde schilindicatoren zijn verzekerden die 

voor het grootste deel (88%) al in een van de bestaande indicatoren vallen (zie Tabel 19). Met name in de 

MFK en HSM-groepen zijn deze groepen al sterk vertegenwoordigd in vergelijking met de ‘gemiddelde’ 

verzekerde. De verzekerden die worden geïdentificeerd met de nieuwe schilindicatoren zijn dus 

Ziektebeeld Type identificatie 
Aantal 

verzekerdenjaren 

Gemiddeld 

vereveningsresultaat 

[EUR] 

Macroverevenings-

resultaat  

[mln EUR] 

COPD/astma A. HA/keten + Medicatie  231.980  -323  -74,96  

 B. Medicatie 159.957  -264  -42,28  

Diabetes A1. HA/keten + orale 

medicatie 

335.353 -438 -146,942 

 A2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

 A. Totaal 341.433  -161,537 

 B1. Orale medicatie 178.209 -485 -86,472 

 B2. Insuline 6.080 -2.401 -14,594 

 B. Totaal  184.289  -101,067 

CVRM A1.Medicatie licht 1.114.696 -109 -121,300 

 A2. Medicatie zwaar 626.980 -403 -252,496 

 A. Totaal 1.741.676  -373.798 
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verzekerden die minder gezond zijn dan gemiddeld en deels via andere bestaande indicatoren al 

gecompenseerd worden. 

Tabel 18: Overlap tussen de schillen en kernen van de drie aandoeningen 

 Wordt ook geïdentificeerd door: 
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1. COPD/astma schil A 100% 69% 5% 2% 0% 12% 8% 0% 7% 18% 

2. COPD/astma schil B 100% 100% 4% 2% 0% 12% 6% 0% 7% 17% 

3. Diabetes schil A 3% 2% 100% 53% 0% 31% 17% 10% 0% 23% 

4. Diabetes schil B 3% 2% 100% 100% 0% 31% 17% 10% 0% 23% 

5. Diabetes schil Insuline 2% 2% 0% 0% 100% 10% 8% 10% 0% 22% 

6. CVRM schil licht 3% 2% 9% 5% 0% 100% 0% 8% 0% 0% 

7. CVRM schil zwaar 3% 2% 9% 5% 0% 0% 100% 11% 3% 0% 

8. COPD/astma kern  0% 0% 5% 3% 0% 13% 10% 100% 13% 27% 

9. Diabetes kern  3% 2% 0% 0% 0% 1% 3% 14% 100% 71% 

10. CVRM kern 3% 2% 5% 3% 0% 0% 0% 13% 31% 100% 

 

Tabel 19: Overlap tussen de nieuwe indicatoren en al bestaande indicatoren 

Indicator FKG DKG HKG MHK9 MFK FDG MVV HSM Totaal 

COPD/Astma A 29% 22% 10% 15% 83% 4% 6% 76% 91% 

COPD/Astma B 29% 21% 11% 15% 87% 4% 6% 76% 93% 

Diabetes A 40% 30% 15% 19% 80% 5% 10% 81% 91% 

Diabetes B 40% 30% 15% 20% 83% 5% 10% 81% 92% 

Diabetes Insuline 39% 37% 19% 39% 79% 6% 16% 79% 91% 

CVRM Licht 25% 17% 9% 8% 67% 3% 5% 67% 83% 

CVRM Zwaar 30% 21% 12% 16% 89% 6% 9% 83% 96% 

Totaal Indicatoren M1 29% 20% 11% 13% 75% 4% 6% 74% 88% 

Totaal Indicatoren M2 28% 20% 11% 12% 76% 4% 6% 73% 88% 

Totaal NL 17% 12% 5% 6% 31% 3% 2% 46% 55% 

 
9 Overlap met MHK 2 t/m MHK 8 
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Daarnaast is het type verzekerde in de schil ouder dan de gemiddelde verzekerde in Nederland: in elke 

indicator is de groep 65+ oververtegenwoordigd (zie Figuur 1). Dit is met name het geval in de 

diabetesgroepen A en B en CVRM licht en zwaar.  

Figuur 1: Leeftijdsverdeling per indicator 
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3 Oplossingsrichtingen 

Dit hoofdstuk beschrijft in paragraaf 3.1 de verschillende onderzochte modelvarianten. Paragraaf 3.2 

geeft vervolgens de uitkomsten van de doorrekeningen van deze modelvarianten weer. Paragraaf 3.3 

beschrijft de kwalitatieve beoordeling van de modelvarianten en paragraaf 3.4 trekt conclusies over de 

wenselijkheid van de verschillende modelvarianten.  

3.1 Modelvarianten 

In eerste instantie zijn de verschillende varianten voor schilindicatoren per ziektegroep separaat 

doorgerekend. Dit betekent dat het uitgangsmodel OT2022 (M0) steeds is doorgerekend met daaraan 

toegevoegd 1 of 2 schilindicatoren. Het betreft de volgende modelvarianten: 

1. M0 + indicatorvariant COPD/Astma A: een dummyvariabele toegevoegd aan het 

uitgangsmodel voor COPD/Astma op basis van HA/ketenzorg en medicatiegegevens. 

2. M0 + indicatorvariant COPD/Astma B: een dummyvariabele toegevoegd aan het 

uitgangsmodel voor COPD/Astma o.b.v. enkel medicatiegegevens.  

3. M0 + indicatorvariant Diabetes A: een variabele toegevoegd aan het uitgangsmodel met 

naast de afslagklasse een klasse op basis van HA/keten en Orale medicatie én een tweede 

klasse op basis van Insuline. 

4. M0 + indicatorvariant Diabetes B: een variabele toegevoegd aan het uitgangsmodel met 

naast de afslagklasse een klasse op basis van Orale medicatie én een tweede klasse op basis 

van Insuline. 

5. M0 + indicatoren CVRM: een variabele toegevoegd aan het uitgangsmodel met naast de 

afslagklasse een klasse op basis van medicatie ‘licht’ én een tweede klasse op basis van 

medicatie ‘zwaar’. 

Elk van deze varianten is beoordeeld op basis van de gebruikelijk beoordelingsmaten (R2, CPM, etc.), op 

individu-, subgroep- en risicodragerniveau. Op deze manier kan het effect van elke schilindicator 

geïsoleerd worden beoordeeld. 

Er zijn vervolgens vier modelvarianten doorgerekend (zie ook Figuur 2): 

• M1 = M0 + COPD/Astma A, Diabetes A, CVRM. Dit is de meest complete variant, waarbij de 

grootste hoeveelheid totale ondercompensatie wordt geadresseerd. Er is een extra kenmerk 

toegevoegd met vijf klassen (1x COPD/Astma, 2x diabetes, 2x CVRM) en een afslagklasse. 

• M2 = M0 + COPD/Astma B, Diabetes B, CVRM. Dit is de meest uitvoeringsvriendelijke 

variant, omdat er geen declaraties vanuit huisartsen of ketenzorg nodig zijn. Er wordt enkel 

gebruik gemaakt van medicatiegegevens. Er wordt geen nieuw kenmerk toegevoegd. In 

plaats daarvan worden er vijf klassen toegevoegd aan de FKG’s.  
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• M3 = M0 + COPD/Astma B, Diabetes A met constrained regression, CVRM. Dit is een 

prikkelarme variant. Voor COPD/Astma worden gegevens van de huisarts en ketenzorg 

weggelaten, en middels constrained regression wordt de prikkel voor laag medicijngebruik 

die zou kunnen ontstaan bij diabetes sterk verminderd. Er wordt een nieuw kenmerk 

toegevoegd met drie klassen (1x COPD/Astma, 2x CVRM) naast een afslagklasse. Daarnaast 

geldt een constraint dat het gemiddelde vereveningsresultaat van de totale groep met 

diabetes (schil en kern) nul moet zijn. Hierdoor wordt in theorie de kerngroep 

overgecompenseerd (via alle bestaande modelkenmerken, doch vermoedelijk met een bias 

naar kenmerken die specifiek zijn voor de kerngroep) om te compenseren voor de niet-

geïdentificeerde schilgroep. Zie paragraaf 3.1.1 voor een toelichting. 

• M4 = M0 + constrained regression op gehele kern + schil (COPD/astma, diabetes en CVRM 

samen). In deze variant wordt geen nieuw kenmerk of klasse toegevoegd. In plaats daarvan 

geldt de constraint dat het gemiddelde resultaat van de kern en schil van de drie groepen 

samen nul is. Naar verwachting ‘compenseert’ in deze variant de kerngroep voor de 

schilgroep. Hierbij wordt dan ook huisarts/ketenzorg meegenomen bij diabetes en 

COPD/astma. Deze modelvariant voorkomt een verkeerde prikkelwerking doordat er geen 

normbedrag toegekend wordt op basis van huisartsenzorg of beperkt medicatiegebruik. 

Daarnaast zijn er minder zorgen over de volledigheid van de data voor de indicatoren. Zie de 

paragraaf 3.1.1 voor een verdere toelichting. 

Binnen de modelvarianten gelden nog enkele restricties:  

• Verzekerden die in de schil geïdentificeerd worden, mogen niet overlappen met de kern voor 

diezelfde aandoening. Uitsluiting van de kern gebeurt op basis van de FKG’s, DX-groepen en 

HKG’s zoals beschreven in bijlage A. Een verzekerde binnen een bestaande FKG 

COPD/astma kan dus niet op basis van medicatie in de schil ook als schilverzekerde 

COPD/astma worden geïdentificeerd. Deze restrictie geldt voor M1, M2 en M3. 

• Verzekerden die in de CVRM-schil door ‘medicatie zwaar’ geïdentificeerd worden kunnen 

niet ook in de in de schilindicator ‘medicatie licht’ vallen. Deze restrictie geldt voor M1, M2 

en M3. 

• Verzekerden die in de diabetesschil door ‘Insuline’ geïdentificeerd worden kunnen niet ook 

in de schilindicator ‘diabetes – orale medicatie’ vallen. Deze restrictie geldt voor M1 en M2. 

Door de aard van de constraint in M4 en deels ook in M3, hebben deze restricties daar geen effect. 

In een later stadium van dit onderzoek is door de WOR verzocht ook een modelvariant M2-accent door 

te rekenen om de uitvoerbaarheid van M2 verder te verhogen. M2-accent is identiek aan M2, behalve dat 

uitsluiting van de kernverzekerden enkel gebeurt aan de hand van FKG’s. Dx-groepen en HKG’s spelen 

hierin geen rol, waardoor de groep schilverzekerden in M2-accent groter is dan in M2. Verder toelichting 

op deze variant en de resultaten staan beschreven in paragraaf 3.3.3 en bijlage G.  
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Figuur 2: Overzicht modelvarianten 

 

 

3.1.1 Constrained regression 

Eén van de oplossingsrichtingen die is onderzocht is het gebruik van constrained regression10 binnen het 

model. In plaats van (of in aanvulling op) het invoeren van een nieuw kenmerk wordt er een restrictie 

(constraint) geplaatst op een corresponderende groep. Deze restrictie dwingt af dat deze groep 

gemiddeld een vereveningsresultaat nul heeft. Voor M3 en M4 wordt de constraintgroep gedefinieerd als 

een kern- en schilgroep samen.  

In M0 wordt de schilgroep ondergecompenseerd, en heeft de kern een gemiddeld vereveningsresultaat 

van (dichtbij) nul. De reden hiervoor is dat de schil niet als zodanig in het model wordt geïdentificeerd, en 

de kern wel. Door de constraint in te voeren wordt het model gedwongen om bepaalde normbedragen te 

verhogen zodat het totale vereveningsresultaat op nul uitkomt. Welke normbedragen dat zijn ligt niet 

vast, maar dit zullen normbedragen zijn van de kenmerken die de meeste samenhang hebben met de kern- 

en schilgroep. Aangezien de schilgroep niet (volledig) in het model wordt gevangen, en de kern per 

definitie wel, zullen dit veelal kenmerken zijn die overlappen met de kerngroep. Naar verwachting wordt 

de kerngroep overgecompenseerd, middels hogere normbedragen, om het resultaat van kern en schil 

samen op nul te laten komen. 

De hier voorgestelde restrictie is een zogenoemde bindende restrictie en betrekt  alle variabelen in het 

model. Dit betekent dat het resultaat op subgroepen die expliciet in het model zitten (zoals de 

 
10 Dit is eerder onderzocht in onder andere ‘Een innovatieve schattingsmethode voor de risiscoverevening’, juni 2015, door de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
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leeftijd/geslachtsklassen) kan veranderen. In het huidige model is het resultaat op deze groepen per 

definitie nul11, dat hoeft in M3 en M4 niet meer zo te zijn. 

Er zijn twee redenen om te kiezen een restrictie te plaatsen op een groep, in plaats van deze groep direct 

via een kenmerk toe te voegen aan het model. Beiden zijn relevant in deze toepassing: 

• Het voorkomt of vermindert een negatieve prikkelwerking die kan ontstaan als een kenmerk 

relatief eenvoudig toegewezen wordt en er mogelijkheden voor verzekeraars/zorgaanbieders 

zouden kunnen bestaan om dit te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, bij huisartsen/ketenzorg kan een 

verzekerde in de schil belanden middels ‘slechts’ één consult. Wanneer dit gepaard gaat met een 

relatief hoog normbedrag per verzekerde is er een prikkel voor verzekeraars om hierop te 

acteren. Bij constrained regression wordt er geen expliciet normbedrag aan de schilgroep 

toegekend, dus ontstaat deze prikkel niet of veel minder. 

• Ook data die niet voor alle verzekerden beschikbaar is of niet volledig is, is bruikbaar. Bij het 

invoeren van een nieuw schilkenmerk kan het ontbreken van bijvoorbeeld een aantal regio-

specifieke prestatiecodes voor ketenzorg voor grote verschillen tussen risicodragers zorgen. Bij 

constrained regression wordt de ‘compensatie’ voor de schilgroep (naar verwachting) 

uitgespreid over de kern, en zal dus bij risicodragers terecht komen zonder direct afhankelijk te 

zijn van het aantal verzekerden dat per risiscodrager in de schilgroep valt. De onvolledigheid is 

dan een minder groot probleem. 

3.2 Kwantitatieve resultaten modelvarianten 

Deze paragraaf beschrijft de beoordeling van de verevenende werking van de modelvarianten. De 

volgende subparagraaf (3.2.2) bespreekt de impact op normbedragen, inclusief de verschuiving in 

verevenende werking van modelkenmerken. De derde subparagraaf laat zien hoe de onder- en 

overcompensatie op relevante subgroepen verandert in de verschillende modelvarianten. Tenslotte 

geeft de 3.2.4 de impact op risicodragers weer. 

3.2.1 Maatstaven modelvarianten 

Tabel 20 geeft de resultaten van de doorgerekende modelvarianten op de gebruikelijke maatstaven weer. 

Op individuniveau geven alle modellen op alle maatstaven een (zeer) beperkte verbetering, behalve M4 

(hier dalen R2 en CPM t.o.v. M0 licht, maar dit is afgerond niet zichtbaar). Het aantal personen met 

negatieve normkosten neemt wel toe voor alle modelvarianten, wederom met uitzondering van M4. De 

verbetering is het grootste bij M1, gevolgd door M2, maar de verbetering ten opzichte van M0 is voor 

beide modellen zeer beperkt. Modelvarianten M3 en M4 presteren net wat slechter op deze maatstaven. 

Dat is, gegeven de restricties die aan dit model toegevoegd zijn, niet onverwacht. 

 
11 Dit is met uitzondering van de FKG, DKG en HKG. Door de invoering van meervoudige kenmerken voor deze groepen zijn de 
constraints die op deze groepen staan ook bindend geworden (maar dit heeft slechts een gering effect). Dit is onderzocht in WOR 
930. 
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Tabel 20: Beoordelingsmaatstaven per modelvariant 

 

Op subgroepniveau zijn sterkere verbeteringen zichtbaar, vooral bij M3 en M4. Een positief effect is dat 

de groep met de 15% laagste kosten in t-3 fors minder wordt overgecompenseerd (van 54 naar 23 euro 

bij M4). Daarnaast is te zien dat de groep met de 15% hoogste kosten ook significant minder wordt 

ondergecompenseerd (van -79 naar -16 euro). Dit komt voor M3 en M4 vermoedelijk voor een groot deel 

door overcompensatie van de kerngroep. 

Op verzekeraarsniveau nemen de R2 en GGAA voor alle modelvarianten toe. Dit is het meest het geval bij 

M4, maar ook bij M3 is een duidelijke verbetering zichtbaar (resp. 1,9 en 1,5 euro per verzekerde). De 

bandbreedtes vertonen een wisselend beeld. Vooral bij M4 en M3 schommelen deze aanzienlijk, bij M1 

en M2 blijven deze nagenoeg gelijk ten opzichte van M0. De GGARV is verreweg het grootst bij M4, 

gevolgd door M3, dus deze varianten hebben de grootste impact op verzekeraarsniveau. 

Bijlage D geeft de resultaten weer voor de doorrekening van de losse indicatorgroepen. Deze 

indicatorgroepen bouwen samen de doorgerekende modelvarianten op. De uitkomsten per 

indicatorgroep zijn daarom relevant bij het interpreteren van de resultaten van de volledige 

modelvarianten. De resultaten van de twee verschillende COPD/Astma-indicatoren verschillen in slechts 

geringe mate van de resultaten van M0 (dit is ook de kleinste groep ten opzichte van diabetes en CVRM). 

Wel is op alle drie de niveaus een verbetering te zien ten opzichte van het huidige model. Variant A 

Niveau Maatstaf M0 

Uitgangs-

model 2022 
 

M1 

meest 

volledig 

M2 

uitvoerings-

vriendelijk 

M3 

prikkelarm 

incl. CR 

M4 

CR hele 

schil 

Individu R2 x 100% 34,40% 34,42% 34,42% 34,41% 34,40% 

  CPM x 100% 33,97% 34,00% 33,99% 34,00% 33,97% 

  GGAA 2.057 2.056 2.056 2.056 2.057 

  Standaarddeviatie resultaten 7.205 7.204 7.204 7.204 7.205 

  # met negatieve normkosten 22.304 24.353 24.302 23.781 21.315 

Subgroepen GGAA op alle subgroepen 1.183 1.179 1.180 1.186 1.197 

Res. 15% laagste kosten in t-3 54 43 42 31 23 

Res. 15% hoogste kosten in t-3 -79 -76 -78 -43 -16 

Verzekeraar R2 x 100% 99,06% 99,08% 99,08% 99,15% 99,21% 

  GGAA 23,9 23,5 23,5 22,5 22 

  

Bandbreedte van 
resultaten 

Allen 216 217 216 206 188 

  Excl. 2 112 111 112 120 135 

  Klein  122 124 124 123 120 

  Middel 129 133 131 124 105 

  Groot  71 73 71 70 68 

  Niet-concern 67 69 68 72 77 

  Concern 216 217 216 206 188 

  GGARV  0 1,1 0,7 2,4 3,7 
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presteert op alle vlakken iets beter. Bij de groep Diabetes is het effect sterker, opnieuw presteert variant 

A beter. Het grootste effect is te zien bij het toevoegen van de CVRM-indicatoren. Vooral op subgroep 

niveau is daar een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van het huidige model. Ook op individueel 

niveau is het effect positief, al neemt wel het aantal negatieve normbedragen toe. Op verzekeraarsniveau 

is er een verbetering van de R2 en de GGAA, maar worden de bandbreedtes juist wel iets groter. 

Over het geheel genomen is duidelijk dat het toevoegen van de schilindicatoren op de meeste standaard 

beoordelingsmaatstaven een beperkte impact heeft. Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.6 gaat het 

ook om behoorlijk diffuse groepen, met veel comorbiditeiten. Hoewel er dus een behoorlijke gemiddelde 

ondercompensatie voor deze groepen wordt opgelost, blijven er op individueel niveau significante 

afwijkingen.  

Een andere factor die meespeelt is dat het grootste deel van de groep al via andere 

(morbiditeits)kenmerken in het model wordt gevangen, voornamelijk via het MFK- en HSM-kenmerk. 

Ook de hoge leeftijd van de groep speelt mee. Deze ‘verklaart’ al een groot deel van de kosten (model-

technisch gezien)12. De gemiddelde ondercompensatie is relatief beperkt (t.o.v. bijvoorbeeld de 

kerngroep), terwijl de R2 juist grotere afwijkingen zwaarder laten wegen. De volgende paragraaf laat zien 

dat de toevoeging van de indicatoren ervoor zorgt dat de verklarende werking van zowel de 

leeftijdsgroepen als de MFK afneemt, en wordt overgenomen door de schilindicatoren. Dit zorgt voor 

minder overcompensatie van gezonde verzekerden, (gedefinieerd als de groep 15% laagste kosten in t-3) 

doordat er gerichter verdeeld kan worden. Dit verklaart ook de afname van de overcompensatie van de 

groep 15% laagste kosten in t-3. 

Ter verdieping is onderzocht wat er gebeurt als MFK en HSM uit het model worden gelaten; zie Bijlage F. 

Ten eerste is het goed om op te merken dat ook deze indicatoren beperkt impact hebben op de R2, 

vergelijkbaar aan de schilindicatoren. Daarnaast is te zien dat een groot deel van het effect van deze twee 

indicatoren kan worden ‘overgenomen’ door de schilindicatoren. De impact van het toevoegen van de 

schilindicatoren is derhalve een stuk groter, vooral op subgroepniveau, wanneer MFK en HSM niet in het 

model zitten. 

3.2.2 Impact op normbedragen 

Naast de maatstaven is het effect van verschillende modelvarianten op de normbedragen onderzocht. 

Tabel 21 toont voor een aantal kenmerken de normbedragen in de verschillende modelvarianten. Hierin 

zijn vier belangrijke effecten zichtbaar: 

• De normbedragen voor de nieuwe klassen zijn met name voor M1 goed uitlegbaar. Voor variant 

M1 komen de normbedragen voor de schilindicatoren goed overeen met de gemiddelde 

ondercompensatie van de groepen in M0, en dus werken de indicatoren als verwacht. In M2 zijn 

de indicatoren niet los opgenomen, maar worden deze als nieuwe FKG’s toegevoegd. Het 

 
12 Bijvoorbeeld: ongeveer 36% van de groep 65+ valt binnen tenminste één van de schilindicatoren, en 62% valt binnen de totale 
kern en schil samen. Er is dus een duidelijke correlatie tussen leeftijd en COPD/astma, diabetes en CVRM. 
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resultaat hiervan is dat de normbedragen beduidend lager zijn dan de corresponderende 

normbedragen in M1, vermoedelijk door de interactie met de andere FKG’s en de afslagklasse 

(merk wel op dat huisarts/ketenzorg niet wordt meegenomen in deze variant, dus ook de groepen 

zelf verschillen). We zien dat de groep ‘CVRM licht’ een negatief normbedrag krijgt. Dat komt in 

dit geval voornamelijk door de overlap met MFK en HSM. Als deze weggelaten worden is het 

normbedrag wel positief (40 EUR)13.  

In M3 worden de normbedragen voor de twee CVRM-klassen hoger dan in M1. Hier is het effect 

van de constraint te zien. Een deel van de verzekerden in deze groepen zit in de kern van diabetes, 

en worden volgens verwachting overgecompenseerd. In M4 zijn geen nieuwe indicatoren 

toegevoegd. 

• De modelvarianten hebben ook invloed op de normbedragen van leeftijdsgroepen (zie Figuur 3). 

Voor de eerste drie modelvarianten is te zien dat voor de leeftijdsgroepen boven de 60 de 

normbedragen dalen, terwijl ze stijgen voor de groepen onder de 60. Merk op dat de meeste 

verzekerden binnen de schil 65 jaar of ouder zijn (zie Figuur 1). Deze groep werd in M0 

waarschijnlijk voor een deel (extra) door het leeftijdskenmerk gecompenseerd, terwijl dit nu door 

de schilindicatoren gebeurt. De verklarende werking verschuift dus naar de schilindicatoren. 

Aangezien dit een gerichtere compensatie is, geldt dit als een positief effect.  

Modelvariant M4 laat een omgekeerd effect zien. Hier nemen de normbedragen voor de 

leeftijdsgroepen boven de 60 juist toe. Een groot deel van kern + schilgroep valt binnen deze 

leeftijdsgroepen, en het toepassen van de constraint op deze groep loopt dus ook voor een deel 

via de normbedragen voor leeftijdsgroepen. 

• De normbedragen voor relevante FKG’s worden het sterkst beïnvloed bij modelvariant M3 (zie 

ook Figuur 4). Bijvoorbeeld FKG’s 12 t/m 15: dit zijn de FKG’s behorende bij Diabetes I/II met of 

zonder hypertensie. De groepen Diabetes I/II met hypertensie vallen ook binnen de CVRM-kern. 

De normbedragen voor deze FKG’s nemen toe in alle modelvarianten, maar het sterkst bij M3. 

Dit effect, waarbij de diabeteskern (die voor >90% bestaat uit deze FKG’s) gaat compenseren 

voor de schilgroep, is volgens verwachting.  

In M4 gebeurt dit minder sterk, maar zijn bijvoorbeeld ook toenames zichtbaar in de 

normbedragen van FKG’s die behoren tot de kern van COPD/astma of CVRM, en deze 

overlappen gedeeltelijk met de diabetesschil en -kern. 

• Het normbedrag van MFK1 daalt in de eerste drie modelvarianten, waardoor er minder geld 

verdeeld wordt via dit kenmerk. Gegeven dat MFK een kostenkenmerk is dat mogelijk een 

ondoelmatigheidsprikkel teweegbrengt is dit een positief effect. 

  

 
13 Dit is niet uniek, in het huidige model heeft een bestaande FKG ook een negatief normbedrag ( FKG1, ‘schildklieraandoeningen’), 
om dezelfde reden (WOR1053). 



 

   

 

42 

Tabel 21: Overzicht met relevante normbedragen in verschillende modelvarianten 

Normbedragen 

M0 

Uitgangs-

model 

2022a 

M1  

meest 

volledig  

M2 

uitvoerings-

vriendelijk 

M3 

prikkelarm 

incl. CR 

M4 

CR hele 

schil 

Afslagklasse (niet in schil)  -48  -39  

Indicator COPD/astma A  314    

Indicator COPD/astma B    261  

Indicator diabetes A  401    

Indicator diabetes insuline  2.398    

Indicator CVRM licht  159  201  

Indicator CVRM zwaar  499  530  

Nieuwe FKG-klasse COPD/astma B   109   

Nieuwe FKG-klasse diabetes B   366   

Nieuwe FKG-klasse diabetes insuline   2.255   

Nieuwe FKG-klasse CVRM licht   -36   

Nieuwe FKG-klasse CVRM zwaar   313   

Man 60-64 jaar 2.680 2.629 2.629 2.638 2.709 

Man 65-69 jaar 2.959 2.879 2.883 2.895 3.000 

Man 70-74 jaar 3.318 3.210 3.218 3.235 3.368 

Man 75-79 jaar 3.695 3.571 3.581 3.600 3.750 

Man 80-84 jaar 4.042 3.919 3.931 3.948 4.094 

Man 85-89 jaar 4.548 4.421 4.432 4.449 4.601 

Man 90+ 5.378 5.261 5.268 5.278 5.431 

Vrouw 60-64 jaar 2.488 2.466 2.467 2.469 2.506 

Vrouw 65-69 jaar 2.698 2.653 2.658 2.662 2.727 

Vrouw 70-74 jaar 2.936 2.866 2.875 2.882 2.976 

Vrouw 75-79 jaar 3.214 3.124 3.135 3.144 3.264 

Vrouw 80-84 jaar 3.666 3.569 3.581 3.592 3.716 

Vrouw 85-89 jaar 4.198 4.090 4.102 4.113 4.254 

Vrouw 90+ 4.821 4.719 4.723 4.729 4.879 

FKG-0 -242 -256 -30214 -263 -250 

FKG-12 271 349 314 569 372 

FKG-13 660 816 759 1.023 727 

FKG-14 1.143 1.233 1.189 1.448 1.245 

FKG-15 1.719 1.877 1.814 2.073 1.779 

MFK-0 -149 -121 -122 -126 -165 

MFK-1 332 270 271 282 367 

 
14 Merk op: de groep in FKG 0 verandert in M2 ten opzichte van de andere varianten, omdat de schilindicatoren als nieuwe FKG’s 
worden toegevoegd. 
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Figuur 3: Gemiddelde verandering normbedragen leeftijdsgroepen ten opzichte van M0 

 

Figuur 4: Gemiddelde verandering normbedragen FKG-groepen ten opzichte van M0 

 

Figuur 5 toont de verevenende werking per kenmerk in het model voor de verschillende modelvarianten. 

Dit laat op macroniveau zien wat de impact van de veranderde normbedragen is. Bij M1 en M3 is er 

logischerwijs een sterk effect te zien voor het nieuwe CSI (‘chronische schil indicator’) kenmerk. Bij M3 

wordt een minder grote groep gevangen met deze indicatoren waardoor het effect logischerwijs minder 

groot is. Bij M2 valt dit kenmerk eigenlijk binnen de FKG’s, en dus kan het effect niet direct vergeleken 

worden met de andere varianten. Bij M4 wordt geen nieuw kenmerk toegevoegd. 
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Figuur 5: Vervenende werking per kenmerk (in EUR mln)15  

 

3.2.3 Impact op subgroepen 

In Tabel 22 is het gemiddelde vereveningsresultaat weergegeven voor een aantal relevante subgroepen. 

Vervolgens is in Tabel 23 ook het totale vereveningresultaat per subgroep te zien. 

In M0 wordt de schil significant ondergecompenseerd. We zien dat dit in alle modelvarianten in ieder 

geval voor een deel wordt opgelost. Dit gebeurt logischerwijs het meest in variant M1 (daar wordt de 

grootste groep meegenomen door de indicator). Positief is voor M1 ook dat de kern veel minder wordt 

overgecompenseerd. Ook in M2 is een sterke verbetering zichtbaar. In Tabel 22 is te zien dat door het 

niet meenemen van huisarts/ketenzorg nog ongeveer 74 miljoen euro ondercompensatie overblijft. Bij 

zowel M1 als M2 wordt de totale groep ‘chronisch zieken’ (oftewel kern + schil) licht overgecompenseerd. 

Hierdoor ontstaat voor verzekeraars een positieve prikkel om deze groep verzekerden aan te trekken. 

Voor M3 en M4 is duidelijk het effect van de restrictie te zien: de kern wordt overgecompenseerd. Het 

totaal van schil en kern moet op nul uitkomen in M4, en dat is ook te zien in Tabel 23. 

Logischerwijs komt het vereveningsresultaat in M1 van verzekerden met een schilindicator op nul uit, 

want daar zijn deze groepen volledig als indicator meegenomen. Ook in M2 wordt nog een groot deel van 

de ondercompensatie weggehaald.  

 

 

 
15 De verevenende werking is het totale macro-effect van de positieve normbedragen binnen een kenmerkklasse. Dit berekenen 
we door de positieve normbedragen te vermenigvuldigen met de prevalentie van de van de betreffende groepen. Dit geeft 
daarmee een indicatie van de verschuiving binnen een klasse. 

10
1) De CSI indicatoren worden in deze variant binnen de FKG’s opgenomen
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Tabel 22: Gemiddeld vereveningsresultaat voor specifieke subgroepen per modelvariant (in EUR per verzekerde) 

Subgroep M0 M1 M2 M3 M4 

Verzekerden binnen definitie van schil16 -231 3 -35 -36 -175 

Verzekerden binnen definitie van kern17 105 38 66 155 240 

Complementaire groep18 24 -5 -2 -12 0 

Verzekerden laagste 15% kosten t-3 54 43 42 31 23 

Verzekerden met schilindicator COPD/astma A -323 0 -155 -128 -277 

Verzekerden met schilindicator diabetes A -438 0 -180 -382 -367 

Verzekerden met schilindicator Insuline -2.401 0 -18 -2358 -2.403 

Verzekerden met schilindicator CVRM licht -109 0 -18 10 -62 

Verzekerden met schilindicator CVRM zwaar -403 0 -18 17 -330 

 

Tabel 23: Totale vereveningsresultaten (in mln EUR) 

Subgroep M0 M1 M2 M3 M4 

Verzekerden binnen definitie van schil  -486   6   -74   -77   -368  

Verzekerden binnen definitie van kern  161   59   101   237   368  

Complementaire groep  325   -65   -27   -161   0  

Verzekerden laagste 15% kosten t-3  130   104   100   75   55  

Verzekerden met schilindicator COPD/astma A -75 0 -36 -30 -64 

Verzekerden met schilindicator diabetes A -147 0 -60 -128 -123 

Verzekerden met schilindicator Insuline -15                     0                        0                        -14                        -15                        

Verzekerden met schilindicator CVRM licht -121 0 -20 12 -70 

Verzekerden met schilindicator CVRM zwaar -252 0 -11 11 -207 

 

In Tabel 24 is het gemiddelde vereveningsresultaat weergegeven voor een aantal groepen die als 

kenmerk in het huidige model zijn opgenomen. Het gemiddelde vereveningsresultaat komt in M0 voor 

alle groepen (met uitzondering van FKG’s, DKG’s en HKG’s) op nul uit. Bij M1 en M2 is er – volgens 

verwachting – nauwelijks verandering te zien ten opzichte van M0.  Bij M3 en M4 komt het resultaat, door 

de ingevoerde bindende restrictie, niet meer op nul uit. Het effect van de restrictie is duidelijk te zien: de 

groepen die oververtegenwoordigd zijn in de kern worden gemiddeld overgecompenseerd. Dit gaat om 

verzekerden binnen de leeftijdsgroepen 45+, verzekerden binnen FKG’s, DKG’s en HKG’s (op enkele 

uitzonderingen na) en verzekerden in MFK1 en HSM1.  

  

 
16 Voor verzekerden binnen de schil hanteren we de definitie van M1. Het gemiddelde vereveningsresultaat van verzekerden in de 
schil komt niet op 0 uit in M1, door overlap tussen de verschillende schillen (COPD/astma, diabetes en CVRM) 
17 In M0 komt dit resultaat niet op nul uit, dit komt (voornamelijk) door de  overlap van verschillende kenmerken binnen de kern 
groep. 
18 De groep verzekerden die niet binnen de kern of schil valt. 
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Tabel 24: Gemiddeld vereveningsresultaat voor bestaande subgroepen binnen het model (in EUR/vz-jaar) 

Subgroep M0 M1 M2 M3 M4 

Leeftijd 0-18 0 0 0 -14 -39 

Leeftijd 18-45 0 0 0 -12 -34 

Leeftijd 45-65 0 0 0 2 9 

Leeftijd 65 + 0 0 0 32 83 

DKG 0 -14 -14 -14 -18 -24 

DKG 1 t/m 26 -14 -14 -14 22 68 

DKG 26 -14 -14 -14 -14 -17 

FKG 0 -12 -11 -10 -22 -31 

FKG 1 t/m 42 -12 -11 -18 54 92 

FKG 12 t/m 15 -12 -11 -18 238 147 

FKG 17: Groeistoornissen obv add-on  -12 -11 -18 -21 -34 

FKG 19: Aand. Hersenen/ruggenmerg: MS -12 -11 -18 -15 -14 

FKG 42: Extreem hoge kosten 4 -12 -11 -18 -16 -39 

HKG 0 -3 -3 -3 -5 -7 

HKG 1 t/m 14 -3 -3 -3 48 89 

MFK 0 0 0 0 -13 -33 

MFK 1 0 0 0 28 73 

HSM 0 0 0 0 -12 -27 

HSM 1 0 0 0 14 32 

 

3.2.4 Impact op risicodragers 

Als laatste zijn de effecten van de nieuwe modelvarianten op individuele risicodragers onderzocht. Figuur 

6 laat het gemiddelde vereveningsresultaat zien voor de risicodragers.  

Model M1 en M2 laten op dit niveau over het algemeen geen grote verschillen zijn. In het algemeen 

worden aan de rechterkant risicodragers minder overgecompenseerd, maar daar tegenover staat dat aan 

de linkerkant meer ondercompensatie plaatsvindt. Onder de streep is het effect positief; uit Tabel 20 

volgt al dat de GGAA op verzekeraarsniveau daalt.  

De impact van varianten M3 en M4 is groter: er zijn duidelijke verschillen ten opzichte van M0. Over het 

algemeen zijn de effecten tussen M3 en M4 vergelijkbaar, al is het effect van M4 iets sterker. Positief is 

dat over het algemeen de overcompensatie voor risicodragers fors afneemt. Wel nemen de afwijkingen 

voor de risicodragers met de op één na grootste afwijkingen juist toe (dit is ook goed te zien in de 

bandbreedtes weergegeven in Tabel 20). Een mogelijke verklaring voor deze verschillen is dat het 

vereveningsresultaat in M4 ten opzichte van M0 samenhangt met de verhouding tussen de kern en schil 

bij een risicodrager. In Bijlage H (Figuur 10) is dit verband niet eenduidig te zien. Vermoedelijk speelt 

bijvoorbeeld ook het type kern- en schilverzekerden per risicodrager een rol. 
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 De sterke veranderingen op dit niveau en de resultaten van de risicodragers met de op één na grootste 

afwijkingen zijn wel reden om voorzichtig te zijn bij deze varianten, omdat deze effecten beter geduid 

moeten worden en onduidelijk is hoe stabiel deze veranderingen zijn. 

Figuur 6: Vereveningsresultaat per risicodrager in verschillende modelvarianten (EUR/verzekerdenjaar) 

 

3.3 Kwalitatieve beoordeling modelvarianten 

Deze paragraaf beschrijft de beoordeling van doorgerekende modelvarianten aan de hand van vier 

criteria: (1) verevenende werking, (2) doelmatigheidsprikkel, (3) beheersbare complexiteit en (4) validiteit 

en meetbaarheid. Figuur 7 toont de uitkomsten van deze beoordeling. De beoordeling van de vier criteria 

wordt in de subparagrafen nader toegelicht. 

Figuur 7: Kwalitatieve beoordeling modelvarianten 
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De impact op verevenende werking wordt mede op basis van de in paragraaf 3.2.1 besproken 

kwantitatieve resultaten beoordeeld. Hierbij wordt met name gekeken naar de standaardmaatstaven 

(Tabel 20) en naar het effect op het vereveningsresultaat van relevante subgroepen (Figuur 5 en Tabel 

22).  

De verevenende werking van modelvarianten M1, M3 en M4 scoren positief en daarmee ook het hoogst. 

In model M1 wordt op subgroepniveau het probleem van ondercompensatie bij schilverzekerden het 

beste opgelost. Alhoewel er op individuniveau weinig tot geen verbetering is in vergelijking met M0, laten 

modelvarianten M3 en M4 wel een verbetering zien op zowel subgroepen- als verzekeraarsniveau. Met 

name M4 laat bij de subgroep van 15% laagste én de subgroep met 15% hoogste kosten in t-3 een 

verbetering zien. Op verzekeraarsniveau scoren M3 en M4 beter op R2 en GGAA dan het uitgangsmodel 

en dan de modelvarianten M1 en M2.  

Voor de specifieke subgroepen van COPD/astma, diabetes en CVRM bieden met name M1 en M2 een 

verbetering ten opzichte van M0: verzekerden worden minder ondergecompenseerd in de schil en 

minder overgecompenseerd in de kern. Dit geldt het meest voor M1, omdat hier de grootste groep wordt 

meegenomen. Door de constraints in M3, en in meerdere mate in M4, worden verzekerden in de schil 

gecompenseerd via de verzekerden in de kern. Hierdoor is het logisch dat deze modellen minder goed 

scoren op het vereveningsresultaat voor deze specifieke subgroepen. 

Uit verdiepende analyse blijkt overigens dat de belangrijke verevenende werking van het MFK- en HSM-

kenmerk bijdraagt aan de relatief beperkte incrementele verevenende werking van deze modelvarianten. 

Bij het weghalen van het MFK- en HSM-kenmerk zou de verbetering in verevenende werking van 

modelvariant M1 tot en met M3 groter worden dan dit onderzoek nu laat zien. Voor modelvariant M2 is 

dit geïllustreerd in Tabel 51 (in Bijlage F).  

3.3.2 Doelmatigheidsprikkel 

Omdat in modelvarianten M3 en M4 geen normbedragen worden toegewezen op basis van een relatief 

eenvoudiger te beïnvloeden kenmerk (zoals ‘slechts’ één consult bij huisartsen/ketenzorg, of medicatie 

met een DDD-ondergrens van 15), scoren deze modelvarianten positief op doelmatigheidsprikkels. Wel 

kan er een andere prikkel ontstaan. Het wordt in deze varianten voor een verzekeraar ‘voordelig’ om 

zoveel mogelijk verzekerden binnen de kern te hebben, aangezien deze worden overgecompenseerd. 

Hierdoor kan de negatieve prikkel ontstaan om verzekerden die nu binnen de schil vallen (met vaak 

eerstelijns-zorg) te verplaatsen naar de kern (tweede lijn). Echter, het is de vraag in welke mate 

verzekeraars hier in de praktijk op kunnen sturen. Dit afgewogen tegen de positieve prikkelwerking die 

deze varianten ook hebben omdat gezonde verzekerden veel minder overgecompenseerd worden, 

komen we uiteindelijk op een positieve doelmatigheidsprikkel. 

Model M2 scoort neutraal. Deze modelvariant identificeert verzekerden in de schil met diabetes zodra ze 

minstens 15 DDD insuline of orale medicatie krijgen voorgeschreven. Deze lage DDD-ondergrenzen 

worden nu nog niet gebruikt in het vereveningsmodel en zouden een prikkel kunnen geven tot het eerder 
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voorschrijven van medicatie. Omdat de ondergrens wordt gesteld op 15 dagen, waarbij dus minimaal een 

herhaalrecept wordt gegeven, wordt de kans hierop ingeschat als beperkt – zeker bij insuline. Behalve 

deze uitzondering kent deze modelvariant geen gewijzigde doelmatigheidsprikkels, omdat andere DDD-

ondergrenzen die worden geïntroduceerd in deze variant liggen op 90 (voor COPD/astma) of 180 (voor 

CVRM). 

Modelvariant M1 kent een groter risico op potentiële negatieve prikkels, en scoort daarom negatief. Er is 

in deze variant een uitgebreide lijst met declaratiecodes bij de huisarts/ketenzorg die maken dat 

verzekerden tot de schil COPD/astma of diabetes vallen. Verzekeraars krijgen met één enkel consult voor 

deze verzekerden dus al een normbedrag van 314 (COPD/astma) of 401 (diabetes) euro. Dit kan een 

prikkel geven tot onnodige zorg. Mocht dit model om andere redenen in de toekomst wenselijk blijken 

dan zou verkend kunnen worden of het haalbaar is om een ondergrens te stellen op het aantal consulten, 

en of en wanneer dit wezenlijk invloed heeft op de prikkelwerking. Hoewel er mogelijk ook een positieve 

prikkel ontstaat, namelijk een prikkel tot substitutie naar de eerste lijn, beoordelen we de 

doelmatigheidsprikkel bij deze variant overall als negatief. 

3.3.3 Beheersbare complexiteit 

M2 scoort het beste op beheersbare complexiteit. Dit model is transparant, en de wijzigingen zijn goed 

verklaarbaar. Daarnaast verschuiven de normbedragen van de andere kenmerken op een logische 

manier. Er is sprake van duidelijk gedefinieerde en goed interpreteerbare klassen (ook vanuit medisch 

oogpunt). Dit model is ook het meest uitvoeringsvriendelijk: er is geen aanlevering nodig van gegevens 

die op dit moment nog niet in de bestanden zitten die het Zorginstituut verwerkt, en er wordt geen nieuw 

kenmerk toegevoegd (enkel nieuwe FKG-klassen). Wel geldt hier door de definitie van de schilgroep, net 

als voor alle modellen, dat de verzekerden uit de kern uitgesloten worden. Dat gebeurt op basis van FKG’s, 

DX-groepen en HKG’s (zie bijlage A) en vraagt dus een extra stap (en volgordelijkheid) ten opzichte van 

de bestaande FKG-klassen. Het is een inhoudelijke keuze geweest om het op deze wijze uit te voeren. Om 

het model eenvoudiger te maken in uitvoer en volledig te laten aansluiten bij bestaande FKG’s zou ook 

gekozen kunnen worden om alleen uitsluiting te doen o.b.v. FKG’s. Dit betekent dat de omvang van de 

schilgroepen groter wordt. Deze modelvariant (M2-accent) is doorgerekend en de resultaten staan in 

Bijlage G. De nieuwe FKG-klassen zijn groter (tot zelfs 25% voor de klasse CVRM – zwaar) dan in M2. De 

verevenende werking op de standaardmaatstaven is vergelijkbaar, maar op subgroepniveau 

compenseert M2 de schilgroep 51 miljoen euro beter dan M2-accent.  

Modelvarianten M1, M3 en M4 scoren beduidend slechter op beheersbare complexiteit. Dit komt door 

de manier waarop de schilverzekerden worden geïdentificeerd (in M1, M3 en M4), en door de 

verminderde uitlegbaarheid van de resultaten (in M3 en M4).  

Voor de identificatie is bij de modellen M1, M3 en M4 nieuwe data nodig van bronnen die niet gebruikt 

worden in de huidige risicoverevening. Dit vereist dat zorgverzekeraars extra declaratiegegevens 

aanleveren aan het Zorginstituut, en dat het Zorginstituut deze verwerkt tot de kenmerken die nodig zijn 
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voor de modelvarianten. Het gaat hierbij om aanleveringen vanuit de huisartsen- en ketenzorg. Dit maakt 

dat deze varianten minder uitvoeringsvriendelijk zijn dan M2. Daarbij komt dat deze modellen een 

uitgebreide lijst met declaratiecodes gebruiken, waarvan een deel facultatieve prestaties zijn. Op deze 

vaak regiospecifieke facultatieve prestaties voert de NZa geen inhoudelijke toetsing uit, waardoor 

onderling vergelijk hiervan lastig is. Met name in modelvariant M1, waar het normbedrag in direct 

verband staat met het wel of niet hebben van een bepaalde prestatiecode, geeft dit een probleem in de 

betrouwbaarheid. Bij modelvarianten M3 en M4 is het risico hierop iets kleiner, omdat hier de data niet 

direct gebruikt wordt om een normbedrag toe te kennen aan de schilverzekerden. Bij M4 is dit risico nog 

kleiner dan bij M3, omdat hier alle schilverzekerden op één hoop komen en de restrictie niet alleen voor 

diabetes geldt. 

Door de werking van constrained regression zijn modelvarianten M3 en M4 inherent minder transparant 

en uitlegbaar. De groepen schilverzekerden worden via andere risicoklassen gecompenseerd, waardoor 

normbedragen en het gemiddelde vereveningsresultaat op modelkenmerken moeilijker te duiden en 

valideren zijn.  

3.3.4 Validiteit en meetbaarheid 

Modelvariant M2 is een valide en meetbaar model. In deze modelvarianten zijn de verzekerden eenduidig 

in te delen in de relevante nieuwe FKG-klassen aan de hand van de ATC-codes. Deze lijst is op dusdanige 

wijze opgesteld dat er op basis van deze codes met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden dat een 

verzekerde binnen een bepaalde schilgroep valt. Er is hierdoor sprake van een duidelijke inhoudelijke 

relatie tussen de identificatie en de kosten waarvoor het model compenseert. 

Modelvarianten M3 en M4 zijn ook valide en meetbaar, maar scoren minder goed dan M2. Dit komt 

doordat hier de relatie tussen kenmerk en zorgkosten niet zo duidelijk is als in M2. De normbedragen 

komen in deze modelvarianten minder direct tot stand op basis van een inhoudelijke relatie zoals beoogd.  

M1 is minder valide en meetbaar dan de andere modelvarianten. Verzekerden zijn wel eenduidig in te 

delen, maar door het toevoegen van de huisartsen- en ketenzorgprestaties is het lastiger om volledig te 

zijn in het vaststellen van de groepen – zeker omdat de prestaties over tijd kunnen veranderen. Doordat 

er veel verschillende (deels regio- en verzekeraarspecifieke) prestatiecodes zijn is het lastig om met 

zekerheid vast te stellen dat deze lijst volledig en toekomstbestendig is. 

3.4 Conclusie 

Om op korte termijn het probleem van ondercompensatie bij schilverzekerden (deels) op te lossen 

verdient modelvariant M2 (of als terugvaloptie M2-accent) de voorkeur. M2-accent is eenvoudiger in de 

uitvoer dan M2 doordat uitsluiting van de kernverzekerden enkel op basis van FKG’s gebeurt en geen 

volgordelijkheid kent met betrekking tot DX-groepen en HKG’s. De verevenende werking op de 

standaardmaatstaven is vergelijkbaar, maar op subgroepniveau compenseert M2 de schilgroep 51 
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miljoen euro beter dan M2-accent. We concluderen dan ook dat M2 modelmatig de voorkeur heeft boven 

M2-accent, maar dat M2-accent als terugvaloptie toepasbaar is. De verevenende werking van M2 en M2-

accent levert op de standaardmaatstaven weinig verbetering op, maar de modelvarianten (en met name 

M2) bieden wel een oplossing voor de specifieke subgroepen. De macro-ondercompensatie die in totaal 

wordt opgelost in deze varianten is substantieel genoeg dat M2 (of M2-accent) de voorkeur verdient 

boven het huidige model, ondanks de (beperkt) toenemende complexiteit van het model en de uitvoering. 

Daarnaast haalt M2 verevenende werking weg bij het MFK- en HSM-kenmerk, waardoor eventueel 

verwijderen van deze kenmerken in de toekomst minder impact heeft op de verevenende werking van 

het model. 

Modelvariant M1 laat weinig verschil zien ten opzichte van M2 voor wat betreft verevenende werking, 

en scoort op alle andere vlakken minder goed dan model M2. De marginaal betere vereveningsresultaten 

wegen niet op tegen de extra uitvoeringslasten en mogelijk negatieve doelmatigheidsprikkels. 

Modelvarianten M3 en M4 gebruiken beiden een constrained regression om via de kernverzekerden de 

schilverzekerden te compenseren. In M3 wordt deze restrictie alleen toegepast bij de 

diabetesverzekerden, om de nadelen van M1 op te vangen. Bij M4 berust de restrictie echt op een andere 

benadering, want hier is het verschil tussen kern en schil minder expliciet.  

Modelvariant M4 is interessant omdat deze een duidelijke verbetering toont van de verevenende 

werking op subgroepen- en verzekeraarsniveau. Echter, een restrictie in het model is minder transparant 

dan het toevoegen van een extra indicator. Ook de stabiliteit over verschillende jaren is niet onderzocht, 

noch is hierover op voorhand met enige zekerheid iets te zeggen19. Om deze redenen is het advies om 

voor OT2023 nog geen modelvariant op basis van constrained regression in te voeren, maar wel om meer 

onderzoek te doen naar een dergelijke variant. We raden aan om breder onderzoek te doen naar de inzet 

van constrained regression en de keuze voor de best passende restrictie die wellicht niet enkel betrekking 

heeft op schilverzekerden met COPD/astma, diabetes of CVRM. Te denken valt aan een bredere definitie 

van schil- en kernverzekerden naast COPD/astma, diabetes en CVRM, juist een restrictie op een groep 

gezonde verzekerden of combinaties van meerdere restricties. 

Tenslotte verdient het de aanbeveling om tijdens het groot onderhoud opnieuw naar de FKG’s voor de 

beschreven ziektebeelden te kijken. Voornamelijk de groep Insuline past qua karakter beter bij de 

bestaande diabetes FKG dan bij de rest van de schilgroepen uit dit onderzoek.  

 
19 Dit zou eventueel wel in de OT onderzocht kunnen worden 



 

   

 

52 

Bijlage A: Identificatie kernverzekerden 

Bij uitsluiting van de kerngroep voor indeling van de schilverzekerden worden de DX-groepen uit Tabel 

25, de FKG’s uit Tabel 26 en de HKG uit Tabel 27 gehanteerd. Bij uitsluiting op basis van DX-groepen 

worden enkel verzekerden uitgesloten indien de DX-groep ook leidt tot een DKG. Dus indien een 

verzekerde alleen consult-dbc’s gehad heeft en de DX-groep daardoor niet tot een DKG leidt, geldt geen 

uitsluiting op basis van DX-groepen voor deze verzekerde. Hiermee wordt voorkomen dat een 

verzekerde ‘tussen wal en schip’ valt en geen compensatie via de bestaande kenmerken of de nieuwe 

schil-kenmerken krijgt. 

Tabel 25: DX-groepen behorende bij verzekerden met COPD/astma, diabetes en CVRM in het huidige model 

 DX-groep Omschrijving 

COPD/astma 21105 Chronische obstructieve longziekten (COPD) / astma 

 41105 Chronische obstructieve longziekten (COPD) (excl. astma) 

 41110 Astma 

 333025 Diabetes mellitus zonder / met niet gespecificeerde complicaties + chronische 

obstructieve longziekten (COPD) + rheumatoïde artritis en aandoeningen van 

bindweefsel + epilepsie, convulsies + chronisch ulcus van de huid + osteo-artrose 

 41111 Bronchiëctasieën, pneumoconiosen en overige longziekten 

 21105 Chronische obstructieve longziekten (COPD) / astma 

Diabetes 21027 Diabetes met chronische complicaties 

 91027 Diabetes met chronische complicaties 

 333025 Diabetes mellitus zonder / met niet gespecificeerde complicaties + chronische 

obstructieve longziekten (COPD) + rheumatoïde artritis en aandoeningen van 

bindweefsel + epilepsie, convulsies + chronisch ulcus van de huid + osteo-artrose 

 407009 Diabetes mellitus met chr pomptherapie en overig 

CVRM 21077 Overige cardiale aandoeningen 

 21077 Overige cardiale aandoeningen 

 21081 Dreigend, acuut en post myocard infarct 

 21086 Atrium fibrilleren en 'flutter' 

 21089 Ziekten van de longcirculatie, hartdecompensatie 

 21093 Cerebrovasculaire aandoeningen 

 21096 Aneurysmata en overige vasculaire aandoeningen 

 21097 Embolie en trombose 

 21098 Vasculaire darmziekten en vasculaire aandoeningen van de extremiteiten 

 31077 Acuut gewrichtsreuma, chronische reumatische hartaandoeningen 

 31080 Overige vormen van chronische ischemische hartaandoeningen en arteriële 

vaataandoeningen 

 31081 Post en acuut myocard infarct, pericarditis en arteriële vaatafsluiting 

 31084 Angina pectoris 

 31085 Geleidingsstoornissen en hart dysritmieën 

 31086 Atrium fibrilleren en 'flutter' 

 31087 Ventriculaire ritmestoornissen 

 31089 Ziekten van de longcirculatie, hartdecompensatie, en ontstekingen van de hartspier 

 31097 Veneuze embolie en trombose (incl. longembolie) 

 31171 Ernstige congenitale afwijkingen 

 41097 Arteriële, overige veneuze embolie en trombose 

 42089 Ziekten van hart en longcirculatie 



 

   

 

53 

 51048 Rheumatoïde artritis en aandoeningen van bindweefsel 

 91092 Afsluiting en stenose van precerebrale arteriën 

 91095 Perifere vaatziekten onderste extremiteit en overige vaataandoeningen excl 

gangreen 

 91096 Aneurysma van de aorta en overige aneurysma 

 91097 Aandoeningen grote vaten 

 91134 Chronisch ulcus van de huid 

 97095 P.A.O.D. 4, gangreen 

 211093 Cerebrovasculaire aandoeningen (incl. hemiplegie) 

 211093 Cerebrovasculaire aandoeningen (incl. hemiplegie) 

 331089 Ziekten van de longcirculatie, hartdecompensatie 

 400001 CVA 

 500014 Cor vitium, postcardiochirurgisch 

 500023 Follow-up na ICD implantatie 

 500024 Follow-up na operatie congentiale hart(vaat)afw. 

 600010 CVA bij GRZ 

 

Tabel 26: FKG's behorende bij verzekerden met COPD/astma, diabetes en CVRM in het huidige model (OT2022) 

 FKG Omschrijving 

COPD/astma 28 Astma 

 29 COPD/zware astma 

 30 COPD/zware astma o.b.v. add-on 

Diabetes 12 Diabetes type II zonder hypertensie 

 13 Diabetes type II met hypertensie 

 14 Diabetes type I zonder hypertensie 

 15 Diabetes type I met hypertensie 

CVRM 6 Chronische antistolling 

 9 Hartaandoeningen: overig 

 13 Diabetes type II met hypertensie (hypertensie is geen aparte FKG) 

 15 Diabetes type I met hypertensie (hypertensie is geen aparte FKG) 

 34 Pulmonale arteriele hypertensie 

 36 Hypercholestorolemie 

 37 Hartaandoeningen: anti-aritmica 

 

Tabel 27: HKG's behorende bij verzekerden met COPD/astma, diabetes en CVRM in het huidige model (OT2022) 

 HKG Omschrijving 

Diabetes 14 Insulinepompen 

 

 

Tabel 28: Aantal verzekerdenjaren per type identificatie in huidig model (OT2022) 

 DX-groep FKG HKG Totaal 

COPD/astma 136.337 627.466 n.v.t. 686.323 

Diabetes 56.979 587.355 25.743 615.301 

CVRM 731.475 957.103 n.v.t. 1.399.650 
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Bijlage B: Volledig overzicht van declaratiecodes 

per subgroep 

In deze bijlage staan de declaratiecodes van de huisartsen- en ketenzorg, medisch specialistische zorg en 

farmaciegegevens die in dit onderzoek mee zijn genomen om tot verzekerden in de schil te identificeren. 

Het kan voorkomen dat binnen bepaalde farmaceutische subgroepen een deel al wordt meegenomen 

binnen de FKG-groepen zoals gedefinieerd in Tabel 26. Deze worden dan niet tot de schil gerekend, maar 

tot de kern.  

Tabel 29: Declaratiecodes HA/Ketenzorg behorende bij schil COPD/astma 

Prestatie-

codelijst 

Prestatie-

code 

Omschrijving 

008 11603 Multidisciplinaire zorg COPD koptarief 

008 11606 Multidisciplinaire zorg Astma koptarief 

008 11607 Multidisciplinaire zorg COPD/Astma koptarief 

008 11626 Multidisciplinaire zorg Astma incl. O&I 

008 11627 Multidisciplinaire zorg COPD/Astma incl. O&I 

008 15042 Gestructureerde COPD Ketenzorg 

008 15056 Zorg voor COPD patiënten in de dagsituatie 

008 15058 COPD Ketenzorg 

008 15073 Ketenzorg COPD Maastricht/Heuvelland 

008 15097 Leveren integrale ketenzorg COPD, zorggroep Cohesie, 53/530094, voor 

patiënten regio Noord-Limburg 

008 15102 DBC COPD 

008 15112 Keten DBC COPDzorg 

008 15114 Zorg voor COPD-patiënten in de dagsituatie door de DOH 53530210 

008 40021 Multidisciplinaire zorg COPD incl. O&I 

008 40022 Multidisciplinaire zorg COPD niet Zvw 

008 40051 Ketenzorg COPD Kop tarief Plus 

056 15066 Ketenzorg Astma in dagsituatie 

056 15067 Ketenzorg Astma in dagsituatie POZOB 

056 15074 Astmazorg 

056 15094 Inkaarten van een nieuwe patiënt (astma/COPD) 

056 15095 Controle Astma & mengbeeld Astma-COPD 

056 15096 Controle COPD 

056 15113 Zorg voor astmapatienten in de dagsituatie door de DOH 53530210 

056 15114 Zorg voor COPDpatienten in de dagsituatie door de DOH 53530210 

056 15126 Ketenzorg astma 

056 15139 DBC astma ZIO 
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056 40021 Multidisciplinaire zorg COPD incl. O&I 

056 40022 Multidisciplinaire zorg COPD niet Zvw 

056 40051 Ketenzorg COPD Kop tarief Plus 

008 11618 Multidisciplinarie zorg Astma - excl. O&I 

008 11619 Multidisciplinaire zorg COPD/Astma - excl. O&I 

008 11621 Multidisciplinaire zorg COPD bij een zorgverlener zonder contract 

008 11623 Multidisciplinaire zorg COPD - excl. O&I 

008 13031 COPD-gestructureerde zorg per jaar bij ademhalings- en longproblemen 

008 30109 IZP COPD 

008 30133 Resultaatbeloning ketenzorg COPD 

008 31258 Substitutie - Meekijkconsult ketenoptimalisatie DM en COPD 

008 31311 Substitutie - Astma/COPD 

008 13031 COPD-gestructureerde zorg per jaar 

 

Tabel 30: ATC-codes behorend bij schil COPD/Astma 

ATC-code Omschrijving 

R03AC02 Salbutamol 

R03AC03 Terbutaline 

R03AC12 Salmeterol 

R03AC13 Formoterol 

R03AK06 Salmeterol met fluticason 

R03AK07 Formoterol met budesonide 

R03AK08 Formoterol met beclometason 

R03AK10 Vilanterol met fluticasonfuroaat 

R03AK11 Formoterol met fluticason 

R03BA01 Beclometason 

R03BA02 Budesonide 

R03BA05 Fluticason 

R03BA08 Ciclesonide 

R03CC02 Salbutamol  

 

Tabel 31: ATC-codes die in dit onderzoek niet meegenomen zijn bij schil COPD/astma 

ATC-code Omschrijving 

FKG astma  

R03AK12 Salmeterol & budesonide 

R03AK14 Indacaterol & mometason 

R03BC01 Cromoglicinezuur 

R03DC03 Montelukast 
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Tabel 32: MSZ-codes behorend bij schil COPD/Astma 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Chirurgie 0309 COPD 

Kindergeneeskunde 3202 Astma/BHR 

Kindergeneeskunde 7706 Status asthmaticus 

Longgeneeskunde 1202 Hoesten i.v.m. hyperactiviteit 

Longgeneeskunde 1203 Gastric astma 

Cardiopulmonale chirurgie 1590 Longvolume reductie chirurgie 

 

Tabel 33: Declaratiecodes HA/Ketenzorg behorende bij schil diabetes 

Prestatie-

codelijst 

Prestatie

-code 

Omschrijving 

008 11602 Koptarief ketenzorg Diabetes Mellitus 

008 15000 Ketenzorg Diabetes Project Zaansteek Waterland 

008 15001 Ketenzorg Diabetes Type II (Zorggroep Bodegraven) 

008 15004 Ketenzorg Diabetes Praktijk De Wilg Papendrecht 

008 15005 Diagis (exclusief datamanagement) 

008 15006 Diagis (inclusief datamanagement) 

008 15007 Diagis (ZonMw) 

008 15008 Diabetesketenzorg door Stichting GezondheidsCentra Enschede (SGE) 

008 15009 Diamuraal 

008 15010 Ketenzorg Diabetes Attint B.V. te Leeuwarden (samenwerkingsverband nr. 53-

530005) 

008 15011 Ketenzorg Diabetes Zorggroep Drachten (samenwerkingsverband nr. 53-530006) 

008 15012 Ketenzorg Diabetes Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland te Leeuwarden (50-

009033) 

008 15013 Huisartsen diabeteszorg regio Deventer 

008 15014 Diabetesketenzorg Archiatros Medisch Regio Zutphen BV 

008 15015 Diabetesketenzorg Archiatros Medisch Oost Achterhoek BV 

008 15016 Diabetesketenzorg Eerste Huisartsen Coöperatie Almelo u.a. 

008 15017 Diabetesketenzorg Huisartsen Coöperatie Almelo 1-4 u.a. 

008 15018 Diabetesketenzorg Huisartsen Coöperatie Hellendoorn en Nijverdal u.a. 

008 15019 Diabetesketenzorg Huisartsen Coöperatie Twenterand en Tubbergen u.a. 

008 15020 Diabetesketenzorg Coöperatie Rijssense Huisartsen u.a. 

008 15021 Organisatie / levering diabeteszorg fase 1 

008 15022 Diabetesketenzorg Eerstelijns diabetes DBC 

008 15025 Diabetes Beter Zorgvorm A 

008 15026 Diabetes Beter Zorgvorm B 

008 15027 Zorg voor de obese patiënt met Diabetes Mellitus type II (Stichitng huisartsenzorg 

Leiderdorp 53-530026) 

008 15028 Huisartsenzorg Liemers B.V. 
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008 15029 Huisartsenzorg Veluwezoom B.V. 

008 15030 Huisartsenzorg Overbetuwe B.V. 

008 15031 Leveren van integrale ketenzorg aan diabetespatiënten in de regio Maastricht en 

Heuvelland (53-530045) 

008 15032 Leveren van integrale ketenzorg aan diabetespatiënten in de regio Oostelijk Zuid 

Limburg (53-530004) 

008 15033 Stichting DIAZON, diabeteszorg 

008 15034 Diabetescirkel Kop van Noord-Holland, diabeteszorg 

008 15035 DiabetesZorgSysteem West-Friesland, diabeteszorg 

008 15036 Ketenzorg Diabetes Type II (Zorggroep Amstelland) 

008 15037 Zorg voor niet-gecompliceerde Diabetes Mellitus type II patiënt uit het Land van 

Cuijk 

008 15038 Ketenzorg diabetes (TED Diabeteszorg BV) 

008 15039 Ketenzorg diabetes (BV Diabeteszorg Groep Gelderse Rivierenland) 

008 15040 Ketenzorg diabetes Cohesie Cure and Care B.V. (53-530094) 

008 15041 Diabeteszorg Woerden 

008 15043 Diabetesketenzorg door diabeteszorggroep Groninger Huisartsen Coöperatie 

008 15044 Diabetesketenzorg Stichting Chronos Den Bosch 

008 15045 Diabeteszorg Gorinchem 

008 15057 Diabetesketenzorg Zorggroep Veghel 

008 15060 Zorg voor niet-gecompliceerde Diabetes Mellitus type II patiënt Stichting Elan te 

Deurne 

008 15061 Zorg voor diabetes type II Stichting Zorroo te Oosterhout 

008 15062 Diabetesketenzorg Coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen Gelderse Vallei 

008 15064 Diabetesketenzorg Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) 

008 15065 Funduscontrole 

008 15072 Diabetesketenzorg door Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg 

008 15075 Keten DBC diabeteszorg 

008 15076 Diabeteszorg West-Alblasserwaard 

008 15087 Diabeteszorg Zorggroep Zwolle 

008 15088 Diabeteszorg, Kcoetz 

008 15089 Diabeteszorg, DHC 

008 15091 Diabeteszorg IZER 

008 15092 Ketenzorg diabetes 

008 15093 Diabetesketenzorg Charis 

008 15098 Leveren zorgprogramma diabeteszorggroep OCE, 53/530277 

008 15099 Diabeteszorg, Huisartsen Diabeteszorg Regio Apeldoorn B.V. (53530242) 

008 15100 Diabeteszorg, Huisartsen Diabeteszorg Regio Deventer B.V. (53530025) 

008 15105 Ketenzorg diabetes Diabeteszorggroep Flevoland (53530278) 

008 15106 Diabeteszorg ROH Midden Holland 

008 15111 Diabetesketenzorg Coöperatie Dokterscoop u.a. (53530311) 

008 15118 Diabetesketenzorg eerste lijn Stichting Gezondheidszorg Eindhoven (SGE) 

008 15123 Diabetes dialoog 
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008 en/of 

056 

40001 Multidisciplinaire zorg DM type 2 personen ≥ 18 jaar 

008 en/of 

056 

40002 Multidisciplinaire zorg DM type 2 personen ≥ 18 jaar niet Zvw 

008 en/of 

056 

40050 Ketenzorg Diabetes Mellitus Kop tarief Plus 

008 11616 Multidisciplinaire zorg DM2 - excl. O&I 

008 11620 Multidisciplinaire zorg Diabetes Mellitus type 2 bij een zorgverlener zonder 

contract 

008 30132 Resultaatbeloning ketenzorg DM2 

008 13029 Diabetes begeleiding per jaar 

008 13030 Diabetes – instellen op insuline 

 

 Tabel 34: ATC-codes behorend bij schil diabetes - Insuline 

ATC-code Omschrijving 

A10A Insulines en analogen 

 

Tabel 35: ATC-codes behorend bij schil diabetes – orale medicatie 

ATC-code Omschrijving 

A10B Bloedglucose verlagende middelen excl. Insuline 

 

Tabel 36: MSZ-codes behorend bij schil diabetes - zwangerschapsdiabetes 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Interne geneeskunde 0224 Zwangerschapsdiabetes 

 

Tabel 37: MSZ-codes behorend bij schil diabetes – MSZ volwassenen 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Interne geneeskunde 0221 Diabetes zonder complicaties 

 

Tabel 38: Declaratiecodes HA/Ketenzorg behorende bij schil CVRM 

Prestatie-

codelijst 

Prestatie-

code 

Omschrijving 

008 en/of 056 11604 Multidisciplinaire zorg VRM koptarief 

008 en/of 056 15116 Zelfmanagement en beslisondersteuning bij cardiometabole en psychische risico's 

008 en/of 056 21292 Multidisciplinaire zorg HVZ incl. O&I 

008 en/of 056 31293 Multidisciplinaire zorg VVR incl. O&I 
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008 en/of 056 40011 Multidisciplinaire zorg CVR incl. O&I 

008 en/of 056 40012 Multidisciplinaire zorg CVR niet Zvw 

008 en/of 056 40052 Ketenzorg CVRM Kop tarief Plus 

008 11617 Multidisciplinaire zorg VRM - excl. O&I 

008 11622 Multidisciplinaire zorg hart- of vaatziekten bij een zorgverlener zonder contract 

 

Tabel 39: ATC-codes behorend bij schil CVRM - antitrombotica 

ATC-code Omschrijving 

B01 Antitrombotica 

 

Tabel 40: ATC-codes behorend bij schil CVRM - Hypertensieverlagers 

ATC-code Omschrijving 

C02 Antihypertensiva 

C03 Diuretica 

C04 Perifere-vasodiatantia 

C09 Middelen aangrijpend op het renine-

angiotensinesysteem 

 

Tabel 41: ATC-codes behorend bij schil CVRM - hartritmestoornissen 

ATC-code Omschrijving 

C01 Cardiaca 

C08 Calcium antagonisten 

 

Tabel 42: ATC-codes behorend bij schil CVRM - Cholesterol 

ATC-code Omschrijving 

C10 Antilipaemica 

 

Tabel 43: ATC-codes behorend bij schil CVRM - Bètablokker 

ATC-code Omschrijving 

C07 Bètablokker 
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Tabel 44: MSZ-codes behorend bij schil CVRM - Coronair 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Interne geneeskunde 0025 Screening belaste familieanamnese 

Interne geneeskunde 0026 Screening cardiovasculaire 

risicofactoren 

Cardiologie 0201 Thoracale klachten eci 

 

Tabel 45: MSZ-codes behorend bij schil CVRM - CVA 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Neurochirurgie 1201 Conservatieve beh, incl. evt 

drukregistratie en/of hydrocefalus 

behandeling + of - coiling 

Neurochirurgie 1205 Operatieve behandeling enkelvoudig 

niet complex aneurysma (anders 

1210) 

Neurochirurgie 1210 Operatieve behandeling complex 

aneurysma en/of multipele 

aneurysmata 

Neurochirurgie 1215 Operatieve behandeling arterio-

veneuze malformaties of durale AV-

fistels (intra)cranieel, of carotico-

caverneuze fistels 

Neurochirurgie 1220 Desobstructie extra-/intracraniele 

arterien 

Neurochirurgie 1225 Anastomose-ok:extra- intracran 

Neurochirurgie 1230 Intracerebr hematoom supratent 

Neurochirurgie 1235 Intracerebr hematoom infratent 

Neurochirurgie 1240 Decompressie herseninfarct dmv 

craniotomie en eventuele 

duraverwijdingsplatiek 

Cardio-pulmonale chirurgie 3210 Carotisendarterectomie (CEA) 

Neurologie 1112 TIA (incl. amaurosis fugax) 

Neurologie 9925 Geen neur, werkdiag 

subarachnoidale bloeding 

Neurologie 9927 Geen neur, werkdiag TIA 

 

Tabel 46: MSZ-codes behorend bij schil CVRM – Overig hart 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Gastro-enterologie  0907 Cardiologie 
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Cardiologie 0801 Followup na acuut cor syndr 

Cardiologie 0802 Followup na PTCA e/o CABG/abl 

Cardiologie 0806 Followup na oper hartklepafw 

Cardiologie 0810 F-up na overige hartoperatie 

Cardiologie 0821 Hartrevalidatie 

Cardiologie 0911 Hartteam bespreking 

Revalidatie 0510 Hart- en vaataandoeningen 

Revalidatie 0613 Hartaandoeningen 

Cardio-pulmonale chir. 2010 Rechter ventrikel met dubbele 

uitgang (DORV) 

Cardio-pulmonale chir. 2015 Misvorming van coronairvaten 

Cardio-pulmonale chir. 2020 Anomalie vaatringen 

Cardio-pulmonale chir. 2025 Cor. triatriatum 

Cardio-pulmonale chir. 2030 Anomalie van Ebstein 

Cardio-pulmonale chir. 2040 Cong misv pulmonalis of 

tricuspidalisklep (enkelv probl), 

uitgez. anomalie van Ebstein 

Cardio-pulmonale chir. 2110 Hartteambespreking zonder 

operatie 

Cardio-pulmonale chir. 2120 Hartconsult zonder operatie 

Cardio-pulmonale chir. 2130 Patiëntscreening zonder operatie 

Cardio-pulmonale chir. 2210 Drainage pericard 

Cardio-pulmonale chir. 2220 Pacemaker implantatie 

Cardio-pulmonale chir. 2230 AICD implantatie 

Cardio-pulmonale chir. 2240 Pacemakerlead extractie 

Cardio-pulmonale chir. 2250 Restenometrie 

Cardio-pulmonale chir. 2260 Inbrengen IABP 

Cardio-pulmonale chir. 2270 Dialyse catheter inbrengen 

Cardio-pulmonale chir. 2280 Refixatie sternum; verwijderen 

staaldraden 

Cardio-pulmonale chir. 2300 Banding a. pulmonalis 

Cardio-pulmonale chir. 2310 Aanleggen Blalock shunt 

Cardio-pulmonale chir. 2315 Harttrauma (LV ruptuur) 

Cardio-pulmonale chir. 2320 CABG, vene grafts en max. 1 

arteriële graft 

Cardio-pulmonale chir. 2325 Aortaklepvervanging (AVR) 

Cardio-pulmonale chir. 2335 Mitraalklepvervanging (MVR) 

Cardio-pulmonale chir. 2340 Pulmonaalklepplastiek/-vervanging 

Cardio-pulmonale chir. 2345 Sluiten ASD 

Cardio-pulmonale chir. 2350 Sluiten VSD 

Cardio-pulmonale chir. 2360 Linker ventrikel plastiek 

Cardio-pulmonale chir. 2365 AVSD Partieel 

Cardio-pulmonale chir. 2370 Opheffen Coarctatio aortae (- ECC) 
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Cardio-pulmonale chir. 2375 PM lead extractie met ECC 

Cardio-pulmonale chir. 2380 Sluiten ductus Botalli 

Cardio-pulmonale chir. 2385 Refixatie sternum gecompl. 

Cardio-pulmonale chir. 2390 Implantatie bi-polaire PM elektrode 

Cardio-pulmonale chir. 2400 CABG (≥2 art. grafts) 

Cardio-pulmonale chir. 2405 Mitralisklep plastiek (MPL) 

Cardio-pulmonale chir. 2410 Tricuspidaalklep plastiek/-

vervanging (TPL) 

Cardio-pulmonale chir. 2415 CABG (1 art.) + MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2420 AVR + MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2425 CABG (1 art.) + AVR 

Cardio-pulmonale chir. 2430 LVAD aansluiten 

Cardio-pulmonale chir. 2435 Tetralogie van Fallot 

Cardio-pulmonale chir. 2440 AVSD compleet 

Cardio-pulmonale chir. 2445 Pericardectomie 

Cardio-pulmonale chir. 2450 HOCM (Morrow proc.) 

Cardio-pulmonale chir. 2455 TMR 

Cardio-pulmonale chir. 2460 Reanimatie met ECC +/- LVAD 

Cardio-pulmonale chir. 2465 MVR + TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2470 Linkerventrikel plastiek + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2475 Linkerventrikel plastiek + AVR/MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2510 Aortawortelvervanging 

Cardio-pulmonale chir. 2515 Arteriële switch operatie 

Cardio-pulmonale chir. 2520 Ventrikelseptumruptuur 

Cardio-pulmonale chir. 2525 Maze procedure 

Cardio-pulmonale chir. 2530 VT endocard resectie 

Cardio-pulmonale chir. 2535 Cavo/Pulmonale connectie 

part./totaal 

Cardio-pulmonale chir. 2540 Abnormale longvene connectie 

Cardio-pulmonale chir. 2543 Aortawortel + (part)boog 

Cardio-pulmonale chir. 2545 Bentall 

Cardio-pulmonale chir. 2550 CABG + MPL +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2555 CABG (2 art.) + MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2560 CABG (1art.) + AVR + MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2565 AVR + MVR + TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2570 CABG (2 art.) + AVR 

Cardio-pulmonale chir. 2575 AVR + MPL 

Cardio-pulmonale chir. 2580 AVR + HOCM 

Cardio-pulmonale chir. 2585 CABG + HOCM 

Cardio-pulmonale chir. 2590 MPL + TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2610 Ao. asc. vervanging 

Cardio-pulmonale chir. 2615 Aortaboog chirurgie 

Cardio-pulmonale chir. 2620 Norwood operatie 
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Cardio-pulmonale chir. 2625 Truncus correctie 

Cardio-pulmonale chir. 2630 VT + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2635 Maze + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2640 VSR + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2645 MPL + AVR + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2650 MPL + CABG (2 art.) 

Cardio-pulmonale chir. 2655 AVR + CABG + HOCM 

Cardio-pulmonale chir. 2660 Ao. wortel + MVR/MPL 

Cardio-pulmonale chir. 2665 Ao. wortel + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2670 Overige gecompliceerde Cong. Aand. 

Cardio-pulmonale chir. 2675 Maze + MVP/MPL +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2680 AVR + Ao. ascendens 

Cardio-pulmonale chir. 2695 AVR + MVR +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2720 Ao. dissectie +/- CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2730 Aortaboog + Ao wortel + Ao. asc. 

Cardio-pulmonale chir. 2740 Ao. asc. + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2770 Ao. wortel + CABG + MPL/MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2785 Maze + CABG of AVR + MPL +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2790 AVR + Ascendens + MPL +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2720 Ao. dissectie +/- CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2730 Aortaboog + Ao wortel + Ao. asc. 

Cardio-pulmonale chir. 2740 Ao. asc. + CABG 

Cardio-pulmonale chir. 2770 Ao. wortel + CABG + MPL/MVR 

Cardio-pulmonale chir. 2785 Maze + CABG of AVR + MPL +/- TPL 

Cardio-pulmonale chir. 2790 AVR + Ascendens + MPL +/- TPL 

 

Tabel 47: MSZ-codes behorend bij schil CVRM – Overig Vaat 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Gastro-enterologie  0180 Varicocele 

Chirurgie 0413 Lymfoedeem primair en secundair 

bovenste extremiteiten 

Chirurgie 0423 Varices van onderste extremiteiten 

Chirurgie 0424 Chron. veneuze insuff. / post 

trombotisch syndr. 

Chirurgie 0425 Diepe veneuze trombose (evt.+ 

longembolie) 

Chirurgie 0426 Lymfoedeem primair en secundair 

bovenste extremiteiten 

Chirurgie 0428 Chronische oppervlakkige veneuze 

pathologie / varices 

Chirurgie 0430 Acute diepe veneuze pathologie 
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Chirurgie 0433 Flebitis en tromboflebitis 

Chirurgie 0434 Raynaud 

Chirurgie 0441 Uitsluiten C.V.I. 

Chirurgie 0442 Uitsluiten P.A.O.D. 

Orthopedie 2065 Diabetische voet 

Urologie 0064 Varicocele 

Dermatologie 0009 Flebologie overig en lymfologie 

Dermatologie 0024 Varices 

Dermatologie 0022 Anal trombofilie zd 

Interne geneeskunde 0023 Anal trombose zd 

Interne geneeskunde 0126 Raynaud/acrocyanose (niet 

vasculitis) 

Interne geneeskunde 0131 Vena cava syndroom 

Interne geneeskunde 0132 Posttrombotisch syndroom 

Interne geneeskunde 0133 Chronische zorg patiënt met 

meerdere cardiovasculaire 

risicofactoren 

Interne geneeskunde 0139 Overige aandoeningen veneuze- en 

lymfevaten 

Interne geneeskunde 0311 Hypertensie 

Interne geneeskunde 0731 Diep veneuze trombose extrem 

Gastro-enterologie  0901 Hypertensie 

Cardiologie 0609 Overige vaataandoeningen / 

afwijkingen 

Cardiologie 0808 F-up na vaatoper(arte/ven) 

Cardiologie 0901 Vetstofwisselingsstoornissen 

Cardiologie 0902 Hypertensie 

Cardiologie 0905 Chronische zorg patiënten met 

meerdere cardiovasculaire 

risicofactoren 

Longgeneeskunde 1801 Vasculaire aandoen 

Longgeneeskunde 1802 Longembolie 

Longgeneeskunde 1803 Primaire pulmonale hypertensie 

Reumatologie 0716 Raynaud fenomeen 

Revalidatie 0614 Bloedvaten 

Cardio-pulmonale chir. 2710 Pulmonale 

thromboendarteriëctomie 

Cardio-pulmonale chir. 2750 Ao. asc. + kleprecontructie 

Cardio-pulmonale chir. 2760 Ao. asc. + (part) boog 

Cardio-pulmonale chir. 2765 Ao. desc. vervanging 

Cardio-pulmonale chir. 2775 Ao dissectie B/conservatief 

Cardio-pulmonale chir. 2780 Thoracale endoprothese 

Cardio-pulmonale chir. 2810 Thoraco-abdominaal aneurysma 
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Cardio-pulmonale chir. 3110 Arterioveneuze fistel 

Cardio-pulmonale chir. 3120 Vals aneurysma lies 

Cardio-pulmonale chir. 3220 Andere boogvaatoperatie 

Cardio-pulmonale chir. 3310 CEA bdz 

Cardio-pulmonale chir. 3320 AAA 

Cardio-pulmonale chir. 3330 Iliaca aneurysma 

Cardio-pulmonale chir. 3340 Endoprothese 

 

Tabel 48: MSZ-codes behorend bij schil CVRM - nno 

Specialisme Diagnose Omschrijving Diagnose 

Geriatrie 909 Hart- en vaatziekten 

Cardiologie 261 Overige aandoeningen 
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Bijlage C: Aandeel in schil en kern per 

risicodrager 

Figuur 8: Aandeel verzekerden totale groep COPD/astma dat valt binnen de kern en schil voor indicator A en B 

De volgorde van risicodragers is gelijk gehouden. 

 

Figuur 9: Aandeel verzekerden totale groep diabetes dat valt binnen de kern en schil voor indicator A en B  

De volgorde van risicodragers is gelijk gehouden. 
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Bijlage D: Maatstaven aparte indicatoren 

Tabel 49: Maatstaven van aparte indicatoren 

 

  

 
20 Voor het definiëren van de subgroepen ( ong. 2,4 miljoen) gebruiken we alle kenmerken in het model van OT2022 

Niveau Maatstaf M0  + COPD/ 

Astma A 

+ COPD/ 

Astma B 

+ Diabetes 

A 

+ Diabetes 

B 

+ CVRM 

Individu R2 x 100% 34,40% 34,40% 34,40% 34,41% 34,41% 34,41% 

 CPM x 100% 33,97% 33,97% 33,97% 33,98% 33,98% 33,99% 

 GGAA 2057 2057 2057 2057 2057 2056 

 Standaarddeviatie resultaten 7205 7205 7205 7204 7204 7204 

 # met negatieve normkosten 22304 22588 22611 23489 23264 24136 

Sub-groepen GGAA op alle subgroepen20 1183 1183 1183 1182 1182 1180 

Res. 15% laagste kosten in t-3 54 53 54 53 53 46 

Res. 15% hoogste kosten in t-3 -79 -79 -79 -79 -79 -76 

Verzekeraar R2 x 100% 99,06% 99,06% 99,06% 99,06% 99,06% 99,07% 

 GGAA 23,9 23,8 23,8 23,7 23,7 23,7 

 

Bandbreedte van 

resultaten 

Allen 24 24 24 24 24 24 

 Excl. 2c 216 216 216 216 216 216 

 Klein  112 112 112 111 111 112 

 Middel 129 130 130 131 130 131 

 Groot  71 71 71 73 71 71 

 Niet-concern 144 144 144 146 144 144 

 Concern 216 216 216 216 216 216 

 GGARV  0 0,2 0,1 0,6 0,4 0,6 
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Bijlage E: Normbedragen per modelvariant 

Tabel 50: Normbedragen per modelvariant 

Normbedragen 

 
M0 M1 M2 M2-accent M3 M4 

lg.1 9968 9993 9995 9994 9988 9953 

lg.2 2990 3021 3021 3022 3014 2971 

lg.3 2298 2339 2338 2338 2329 2275 

lg.4 2066 2105 2104 2103 2096 2046 

lg.5 2046 2085 2084 2083 2076 2025 

lg.6 2124 2162 2161 2161 2154 2103 

lg.7 1921 1956 1955 1955 1948 1901 

lg.8 1935 1968 1967 1966 1960 1916 

lg.9 1938 1971 1969 1969 1964 1920 

lg.10 1990 2022 2019 2019 2015 1973 

lg.11 2030 2056 2054 2053 2052 2016 

lg.12 2137 2153 2150 2149 2151 2131 

lg.13 2252 2251 2248 2247 2252 2255 

lg.14 2473 2449 2448 2447 2454 2489 

lg.15 2680 2629 2629 2629 2638 2709 

lg.16 2959 2879 2883 2883 2895 3000 

lg.17 3318 3210 3218 3219 3235 3368 

lg.18 3695 3571 3581 3583 3600 3750 

lg.19 4042 3919 3931 3932 3948 4094 

lg.20 4548 4421 4432 4435 4449 4601 

lg.21 5378 5261 5268 5271 5278 5431 

lg.22 8908 8933 8935 8934 8928 8893 

lg.23 2718 2749 2750 2750 2742 2700 

lg.24 2072 2110 2110 2109 2101 2050 

lg.25 2054 2090 2089 2088 2081 2034 

lg.26 2083 2118 2117 2116 2110 2063 

lg.27 2241 2278 2277 2277 2270 2220 

lg.28 2131 2174 2172 2171 2164 2107 

lg.29 2622 2663 2659 2659 2654 2599 

lg.30 2789 2831 2826 2826 2824 2765 

lg.31 2414 2454 2448 2448 2447 2391 

lg.32 2192 2226 2221 2221 2220 2174 

lg.33 2224 2249 2244 2244 2243 2213 

lg.34 2282 2294 2290 2290 2290 2280 

lg.35 2349 2345 2343 2344 2344 2357 

lg.36 2488 2466 2467 2468 2469 2506 
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lg.37 2698 2653 2658 2660 2662 2727 

lg.38 2936 2866 2875 2877 2882 2976 

lg.39 3214 3124 3135 3136 3144 3264 

lg.40 3666 3569 3581 3582 3592 3716 

lg.41 4198 4090 4102 4104 4113 4254 

lg.42 4821 4719 4723 4726 4729 4879 

fkg.0 -242 -256 -30221 -30621 -263 -250 

fkg.1 -42 -48 -31 -28 -50 -48 

fkg.2 57 61 101 109 60 45 

fkg.3 34 38 44 46 31 21 

fkg.4 63 94 85 84 93 37 

fkg.5 423 443 440 449 421 404 

fkg.6 566 696 655 671 703 618 

fkg.7 3777 3742 3774 3780 3736 3804 

fkg.8 2888 2930 2947 2962 2906 2862 

fkg.9 1691 1805 1769 1788 1831 1734 

fkg.10 758 767 787 791 761 749 

fkg.11 1233 1223 1246 1254 1221 1229 

fkg.12 271 349 314 318 569 372 

fkg.13 660 816 759 762 1023 727 

fkg.14 1143 1233 1189 1194 1448 1245 

fkg.15 1719 1877 1814 1821 2073 1779 

fkg.16 3156 3127 3139 3142 3170 3148 

fkg.17 2646 2683 2628 2642 2647 2622 

fkg.18 3175 3192 3192 3200 3170 3173 

fkg.19 4854 4916 4882 4913 4877 4812 

fkg.20 1097 1169 1145 1140 1128 1066 

fkg.21 410 426 433 449 415 383 

fkg.22 414 442 440 455 426 389 

fkg.23 597 653 635 630 644 586 

fkg.24 2460 2518 2484 2497 2492 2440 

fkg.25 8478 8459 8479 8485 8464 8481 

fkg.26 14393 14415 14429 14434 14421 14388 

fkg.27 12510 12506 12500 12519 12507 12498 

fkg.28 184 219 216 221 200 285 

fkg.29 1287 1292 1318 1333 1276 1348 

fkg.30 11814 11865 11851 11889 11825 11885 

fkg.31 815 812 836 854 799 802 

fkg.32 700 711 708 734 698 675 

fkg.33 8561 8530 8547 8576 8521 8554 

fkg.34 16328 16341 16341 16353 16320 16394 

 
21 Merk op: de omvang van de groep in FKG 0 verandert in M2 en M2-accent ten opzichte van de andere varianten, omdat de 
schilindicatoren als nieuwe FKG’s worden toegevoegd 
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fkg.35 2309 2277 2312 2345 2272 2309 

fkg.36 2423 2504 2471 2482 2502 2464 

fkg.37 621 762 715 727 750 687 

fkg.38 1051 1083 1077 1077 1068 1031 

fkg.39 102797 102807 102785 102800 102769 102797 

fkg.40 182602 182619 182602 182591 182573 182614 

fkg.41 330644 330643 330622 330694 330612 330620 

fkg.42 521844 521870 521817 521870 521832 521809 

dkg.0 -361 -365 -365 -359 -366 -362 

dkg.1 193 215 209 203 214 189 

dkg.2 784 819 815 759 830 795 

dkg.3 1054 1062 1063 1052 1062 1057 

dkg.4 1718 1752 1748 1682 1758 1727 

dkg.5 2350 2372 2369 2333 2374 2355 

dkg.6 2778 2840 2833 2747 2846 2790 

dkg.7 3302 3312 3308 3313 3313 3295 

dkg.8 3407 3417 3417 3411 3416 3404 

dkg.9 4303 4299 4298 4301 4304 4304 

dkg.10 4694 4697 4697 4698 4705 4689 

dkg.11 4771 4771 4769 4752 4784 4765 

dkg.12 5374 5351 5360 5372 5349 5377 

dkg.13 5653 5668 5666 5673 5667 5642 

dkg.14 7920 7942 7936 7894 7960 7918 

dkg.15 7557 7569 7567 7590 7562 7543 

dkg.16 10940 10938 10941 10935 10940 10938 

dkg.17 12792 12807 12798 12803 12801 12793 

dkg.18 11242 11299 11312 11307 11291 11231 

dkg.19 11449 11432 11434 11435 11438 11454 

dkg.20 13947 13947 13950 13955 13954 13945 

dkg.21 14081 14097 14105 14103 14099 14082 

dkg.22 18960 18986 18971 18968 18984 18946 

dkg.23 20316 20326 20327 20315 20320 20318 

dkg.24 30111 30156 30140 30125 30157 30096 

dkg.25 50831 50808 50797 50790 50825 50837 

dkg.26 53991 54050 54037 54037 54034 53975 

hkg.0 -71 -70 -70 -71 -71 -71 

hkg.1 404 362 375 377 384 418 

hkg.2 293 280 286 285 285 298 

hkg.3 1428 1435 1430 1444 1429 1421 

hkg.4 3207 3209 3198 3204 3212 3207 

hkg.5 1971 1977 1973 1980 1974 1968 

hkg.6 1920 1925 1923 1926 1924 1913 

hkg.7 3398 3398 3395 3403 3394 3389 
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hkg.8 7178 7197 7188 7192 7194 7169 

hkg.9 18026 18045 18037 18033 18035 18032 

hkg.10 7047 7064 7060 7064 7056 7038 

hkg.11 1802 1794 1796 1796 1799 1803 

hkg.12 1042 1048 1047 1048 1043 1041 

hkg.13 2045 2004 2000 2033 2001 2046 

hkg.14 1129 1133 1123 1117 1140 1156 

avi.1 144 150 149 149 148 142 

avi.2 1269 1290 1273 1276 1277 1261 

avi.3 1031 1039 1027 1030 1031 1030 

avi.4 810 793 792 792 792 821 

avi.5 624 594 602 602 597 636 

avi.6 373 346 355 358 350 379 

avi.7 141 147 146 146 145 139 

avi.8 267 279 271 271 275 261 

avi.9 444 455 447 447 451 440 

avi.10 403 402 402 402 402 404 

avi.11 308 294 302 304 299 311 

avi.12 388 373 382 383 380 389 

avi.13 175 176 175 175 175 175 

avi.14 261 269 266 266 267 257 

avi.15 258 261 258 258 264 257 

avi.16 281 275 276 276 283 285 

avi.17 259 243 249 249 259 265 

avi.18 229 214 221 222 232 231 

avi.19 71 71 71 71 71 71 

avi.20 -153 -155 -154 -154 -155 -152 

avi.25 -103 -105 -104 -104 -104 -102 

avi.26 -66 -67 -66 -66 -67 -66 

avi.27 -105 -105 -104 -104 -106 -106 

avi.28 -134 -129 -129 -129 -130 -138 

avi.29 -187 -172 -175 -175 -177 -194 

avi.30 -20 -4 -8 -8 -10 -27 

avi.31 -133 -134 -133 -133 -133 -132 

avi.32 -2 -4 -4 -4 -4 0 

avi.33 -66 -68 -67 -67 -68 -65 

avi.37 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

avi.38 23 23 23 23 23 22 

avi.39 -19 -19 -19 -19 -19 -18 

avi.40 -46 -46 -46 -46 -46 -46 

avi.41 -59 -57 -58 -58 -58 -60 

avi.42 -99 -96 -98 -98 -98 -99 

reg.1 49 46 47 47 50 50 
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reg.2 26 24 25 25 26 27 

reg.3 20 20 20 20 20 21 

reg.4 10 9 10 10 10 11 

reg.5 -6 -6 -6 -6 -7 -6 

reg.6 -9 -9 -9 -9 -10 -9 

reg.7 -17 -16 -16 -16 -17 -17 

reg.8 -18 -16 -17 -17 -18 -18 

reg.9 -21 -19 -20 -20 -21 -22 

reg.10 -35 -31 -32 -32 -34 -36 

ses.1 49 50 50 50 49 48 

ses.2 -12 -13 -13 -13 -11 -12 

ses.3 -119 -130 -125 -125 -120 -117 

ses.4 33 34 34 34 34 33 

ses.5 14 11 12 12 12 16 

ses.6 5 -5 -2 -1 0 7 

ses.7 -26 -26 -26 -26 -26 -26 

ses.8 20 20 20 20 20 21 

ses.9 52 52 51 51 50 53 

ses.10 -28 -30 -30 -30 -29 -28 

ses.11 -22 -18 -19 -19 -20 -23 

ses.12 49 66 60 60 55 45 

ppa.1 -658 -628 -626 -624 -630 -677 

ppa.2 -2085 -1986 -1991 -1988 -1988 -2142 

ppa.3 -3190 -3099 -3104 -3103 -3099 -3242 

ppa.4 10425 10427 10427 10431 10431 10420 

ppa.5 11190 11187 11189 11196 11192 11183 

ppa.6 8902 8900 8901 8904 8905 8899 

ppa.7 -1 2 1 1 0 -2 

ppa.8 212 215 215 214 214 210 

ppa.9 196 188 188 188 186 201 

ppa.10 -2 -2 -2 -2 -2 -1 

ppa.11 -114 -117 -117 -117 -116 -112 

ppa.12 -157 -170 -169 -169 -169 -150 

mhk.0 -506 -500 -502 -503 -503 -507 

mhk.1 79 76 76 76 77 80 

mhk.2 2258 2242 2248 2246 2250 2260 

mhk.3 1975 1939 1959 1961 1958 1981 

mhk.4 3207 3168 3188 3193 3187 3209 

mhk.5 4816 4777 4795 4801 4795 4816 

mhk.6 8286 8246 8266 8274 8265 8287 

mhk.7 17810 17767 17784 17795 17786 17811 

mhk.8 43090 43055 43070 43071 43064 43094 
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fdg.0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 

fdg.1 439 449 447 449 445 435 

fdg.2 1294 1279 1281 1270 1279 1304 

fdg.3 6030 6004 6013 6029 6010 6028 

fdg.4 10058 10020 10009 9999 10079 10069 

mvv.0 -170 -169 -169 -170 -170 -169 

mvv.1 1033 1026 1030 1032 1034 1031 

mvv.2 1560 1553 1557 1561 1559 1557 

mvv.3 2898 2889 2893 2898 2899 2895 

mvv.4 5176 5164 5170 5174 5178 5173 

mvv.5 7821 7805 7814 7817 7821 7818 

mvv.6 11026 11012 11021 11022 11025 11023 

mvv.7 15371 15359 15367 15367 15370 15367 

mvv.8 26233 26220 26227 26226 26232 26226 

mvv.9 62682 62721 62708 62719 62696 62672 

mfk.0 -149 -121 -122 -122 -126 -165 

mfk.1 332 270 271 271 282 367 

hsm.0 -81 -75 -76 -76 -77 -83 

hsm.1 94 88 88 89 90 97 

Afslagklasse (niet in schil) 
 

-48   -39  

Indicator COPD/astma A  314     

Indicator COPD/astma B  
 

  261  

Indicator diabetes A  401 
 

 
 

 

Indicator diabetes 

insuline 

 2398 
 

 

 
 

Indicator CVRM licht  159 
 

 201  

Indicator CVRM zwaar  499 
 

 530  

Nieuwe fkg-klasse 

COPD/astma B 

  109 90 
 

 

Nieuwe fkg-klasse 

diabetes B 

  366 367   

Nieuwe fkg-klasse 

diabetes insuline 

  2255 2311   

Nieuwe fkg-klasse 

CVRM licht 

  -36 -38   

Nieuwe fkg-klasse 

CVRM zwaar 

  313 225   
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Bijlage F: Verdieping MFK en HSM-kenmerk 

Ter verdieping is onderzocht wat er gebeurt als MFK- en HSM-kenmerk uit het model worden gelaten. In 

Tabel 51 zijn een aantal van de gebruikelijke beoordelingsmaatstaven weergegeven voor drie 

modelvarianten. Naast het huidige model M0 zijn modelvariant ‘M(-1)’ doorgerekend waarin de MFK en 

HSM-kenmerken zijn weggelaten, en modelvariant M2* waarin model M(-1) als basis wordt gebruikt en 

de schilindicatoren op dezelfde wijze zijn toegevoegd als in modelvariant M2 (hier worden dus nu het 

MFK en HSM-kenmerk weggelaten). 

Op individuniveau is de impact van het invoeren van het MFK en HSM-kenmerk ten opzichte van M(-1) 

beperkt (slechts iets groter dan de verbetering door toevoeging van schilindicatoren). Wel leiden het 

MFK en HSM-kenmerk tot een duidelijk beter resultaat op de groepen laagste en hoogste 15% kosten in 

t-3. Vermindering van de overcompensatie op gezonde verzekerden was één van de hoofdredenen voor 

het invoeren van deze kenmerken. De verbetering op deze subgroepen is beperkter voor schilindicatoren 

(M2*). Dit ligt in de lijn der verwachting, omdat het in M2* gaat om een kleinere groep verzekerden. 

Tabel 51: Beoordelingsmaatstaven van modelvarianten zonder en met MFK en HSM 

 

Niveau Maatstaf M(-1)   

M0 zonder MFK en 

HSM 

 M2*   

Indicatoren M2, 

zonder MFK en 

HSM 

M0   

huidige model, met 

MFK en HSM 

Individu R2 x 100% 34,36% 34,39% 34,40% 

  CPM x 100% 33,7% 33,8% 33,97% 

  GGAA 2066 2064 2057 

  Standaarddeviatie resultaten 7207 7206 7205 
 

# met negatieve normkosten 20365 20111 22304 

Subgroepen 
Res. 15% laagste kosten in t-3 116 86 54 

Res. 15% hoogste kosten in t-3 -111 -103 -79 

Verzekeraar R2 x 100% 98,86% 98,93% 99,06% 

  GGAA 24,5 23,9 23.9 

  

Bandbreedte van 

resultaten 

Allen 236 232 216 

  Excl. 2 110 110 112 

  Klein  119 123 122 

  Middel 80 83 80 

  Groot  169 164 144 

  Niet-concern 67 69 67 
 

Concern 236 232 216 
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Bijlage G: uitkomsten modelvariant M2-accent 

Om de uitvoerbaarheid van M2 verder te vergroten, is er een variant op M2 doorgerekend waarin de 

uitsluiting van de kern enkel op basis van FKG’s gebeurt (variant M2-accent). Verzekerden die op basis 

van dx-groepen en/of HKG worden uitgesloten maar geen gerelateerde FKG hebben, vallen voor deze 

variant dus wel binnen de schil. Dit zorgt ervoor dat het aantal verzekerden binnen de schilindicatoren 

groter wordt; zie Tabel 52. 

Tabel 52: verschil tussen modelvariant M2 en M2-accent in verzekerdenaantallen 

Kenmerk 

Aantal verzekerdenjaren M2 

(x1.000) 

Toename in modelvariant M2-

accent t.o.v. M2 (%) 

COPD/astma 159.957 5% 

Diabetes – orale medicatie 178.209 1% 

Diabetes – insuline 6.080 8% 

CVRM - licht 1.114.696 7% 

CVRM - zwaar 626.980 25% 

 

In Tabel 53 zijn de standaard beoordelingsmaatstaven weergeven voor variant M2-accent en vergeleken 

met model M0 en M2. Op dit niveau zijn (zeer) beperkte verschillen te zien tussen M2 en M2-accent. De 

R2 op individu-niveau ligt net iets lager, maar dat zit in de afronding (van 34,416% naar 34.414%). Positief 

is dat daar tegenover ook een lager aantal verzekerden met een negatief normbedrag staat. Op andere 

maatstaven is het verschil tussen M2 en M2-accent niet zichtbaar in de afronding. 

Daarnaast geeft Tabel 54 het gemiddelde vereveningsresultaat en Tabel 55 het totale 

vereveningsresultaat voor verschillende subgroepen. Het resultaat op de schilgroep is -74 miljoen euro 

bij M2, en -125 miljoen bij M2-accent. Er komt dus 51 miljoen euro minder compensatie bij de schil 

terecht. Dit komt door de ‘verwatering’ van de schilindicatoren met verzekerden die ook al in de kern 

zitten. Te zien is ook dat de overcompensatie van de kern in deze variant met 60 miljoen stijgt. Het 

resultaat op de groep laagste 15% kosten in t-3 verandert nauwelijks, zoals ook in Tabel 53 te zien is. De 

grootste afwijking van M2-accent ten opzichte van M2 zit bij de groep CVRM zwaar, het resultaat gaat 

van -11 miljoen euro naar -65 miljoen euro. Dit komt overeen met het feit dat het aantal verzekerden in 

deze groep het sterkst wijzigt. 

Tenslotte laat Tabel 56 zien dat het verschil tussen M2 en M2-accent per risicodrager beperkt blijft tot 

een maximale verbetering van 35 cent per verzekerdenjaar of een verslechtering van maximaal 19 cent 

per verzekerdenjaar. 

Alles afwegend concluderen we dat M2 modelmatig de voorkeur heeft, met name vanwege de 

verslechtering van de uitkomsten op specifieke subgroepen bij M2-accent. Echter is M2-accent 
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uitvoeringsvriendelijker en nog steeds een relevante verbetering ten opzichte van M0.  Het is daarmee 

een redelijk alternatief mocht M2 niet uitvoerbaar blijken (op de korte termijn). 

Tabel 53: Beoordelingsmaatstaven voor M0 en M2, vergeleken met de variant M2-accent waarin de kern enkel 
wordt uitgesloten op basis van FKG's 

 

Tabel 54: Gemiddeld vereveningsresultaat voor specifieke subgroepen per modelvariant (in EUR per verzekerde) 

Subgroep M0 M1 M2 M2-accent M3 M4 

Verzekerden binnen definitie van schil -231 3 -35 -59 -36 -175 

Verzekerden binnen definitie van kern 105 38 66 105 155 240 

Complementaire groep 24 -5 -2 -3 -12 0 

Verzekerden laagste 15% kosten t-3 54 43 42 42 31 23 

Verzekerden met schilindicator COPD/astma A -323 0 -155 -169 -128 -277 

Verzekerden met schilindicator diabetes A -438 0 -180 -184 -382 -367 

Verzekerden met schilindicator Insuline -2.401 0 -18 33 -2358 -2.403 

Verzekerden met schilindicator CVRM licht -109 0 -18 -18 10 -62 

Verzekerden met schilindicator CVRM zwaar -403 0 -18 -103 17 -330 

 

 

Niveau Maatstaf M0 

Uitgangsmodel 

2022 

M2 

Uitvoerings-

vriendelijk 

M2-accent 

Uitsluiting kern 

enkel o.b.v. FKG’s 

Individu R2 x 100% 34,40% 34,42% 34,41% 

  CPM x 100% 33,97% 33,99% 33,99% 

  GGAA 2.057 2.056 2.057 

  Standaarddeviatie resultaten 7.205 7.204 7.204 

  # met negatieve normkosten 22.304 24.302 23.895 

Subgroepen GGAA op alle subgroepen 1.183 1.180 1.180 

Res. 15% laagste kosten in t-3 54 42 42 

Res. 15% hoogste kosten in t-3 -79 -78 -78 

Verzekeraar R2 x 100% 99,06% 99,08% 99,08% 

  GGAA 23,9 23,5 23,5 

  

Bandbreedte van 
resultaten 

Allen 216 216 216 

  Excl. 2 112 112 111 

  Klein  122 124 124 

  Middel 129 131 131 

  Groot  71 71 71 

  Niet-concern 67 68 68 

  Concern 216 216 216 

  GGARV  0 0,7 0,7 
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Tabel 55: Totale vereveningsresultaten voor specifieke subgroepen per modelvariant (in mln EUR) 

Subgroep M0 M1 M2 M2-accent M3 M4 

Verzekerden binnen definitie van schil  -486   6   -74   -125   -77   -368  

Verzekerden binnen definitie van kern  161   59   101   161   237   368  

Complementaire groep  325   -65   -27   -36   -161   0  

Verzekerden laagste 15% kosten t-3  130   104   100   101   75   55  

Verzekerden met schilindicator COPD/astma A -75 0 -36  -39  -30 -64 

Verzekerden met schilindicator diabetes A -147 0 -60  -62  -128 -123 

Verzekerden met schilindicator Insuline -15                     0                        0                         0  -14                        -15                        

Verzekerden met schilindicator CVRM licht -121 0 -20  -20  12 -70 

Verzekerden met schilindicator CVRM zwaar -252 0 -11  -65  11 -207 

 

Tabel 56: overzicht resultaat per risicodrager – verschil tussen M2 en M2-accent 

Risicodrager 
Resultaat M2 
(EUR/verzekerdenjaar) 

Resultat M2-accent 
(EUR/verzekerdenjaar) 

M2 – M2-accent 
(EUR/verzekerdenjaar) 

1 115 115 -0,13 

2 66 66 0,19 

3 48 48 -0,05 

4 43 43 -0,01 

5 33 33 -0,02 

6 23 23 0,00 

7 16 16 -0,07 

8 14 15 -0,22 

9 15 15 0,05 

10 -8 -9 0,10 

11 -10 -10 -0,35 

12 -12 -12 -0,05 

13 -12 -12 0,11 

14 -16 -16 -0,05 

15 -12 -13 0,12 

16 -16 -16 -0,02 

17 -21 -21 0,07 

18 -29 -29 0,16 

19 -46 -45 -0,17 

20 -101 -101 0,01 
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Bijlage H: Onderzoek vereveningsresultaat M4 

vergeleken met verhouding tussen kern en schil 

Figuur 10: Verhouding van de kern en schil per risicodrager, vergeleken met het verschil in vereveningsresultaat in 
M4 t.o.v. M0 (in EUR/verzekerdenjaar) 

 

 


