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………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden 

vragenlijsten op basis van een online onderzoek.  
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee 

te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Over het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met de Orde van 

Medisch Specialisten. Aan het onderzoek deden 2294 medisch specialisten mee.  
Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 juli en 12 augustus 2014.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Eva van Mossevelde: 

eva.van.mossevelde@eenvandaag.nl 
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Onderzoeksresultaten 
 

ACHTERGRONDVRAGEN 

 

Welke arbeidsrelatie is op u van toepassing? 

Indien meerdere antwoorden op u van toepassing zijn, vragen we u te kiezen voor de 

arbeidsrelatie waar u de meeste tijd mee kwijt bent.  

Medisch specialist in opleiding  11% 

Medisch specialist in vast dienstverband  38% 

Vrijgevestigd medisch specialist   42% 

Gepensioneerd medisch specialist    9% 

Anders        0% 

 

In welk organisatietype bent u werkzaam? 

Indien meerdere antwoorden op u van toepassing zijn, vragen we u te kiezen voor het 

organisatietype waar u de meeste tijd werkt.  

In een academisch ziekenhuis   21% 

In een algemeen ziekenhuis    62% 

In een categoraal / specialistisch ziekenhuis   7% 

In een zelfstandige kliniek      3% 

Anders         7% 

 

Hoe lang bent u praktiserend binnen uw huidige vakgebied? 

Minder dan 5 jaar 21% 

5 tot 10 jaar  26% 

11 tot 20 jaar  24% 

21 tot 30 jaar  22% 

Meer dan 30 jaar   7% 

 

In welke leeftijdsgroep valt u? 

Jonger dan 24   0% 

25-39 jaar  31% 

40-54 jaar  43% 

55-64 jaar  25% 

65 jaar en ouder   2% 

 

 



	   4	  

Binnen welk specialisme bent u werkzaam? 

Anesthesiologie     8%  

Cardiologie    4%  

Cardio-thoracale chirurgie  0% 

Dermatologie en venerologie 3% 

Heelkunde (chirurgie)  7% 

Interne geneeskunde  9% 

Keel- neus- oorheelkunde  3% 

Kindergeneeskunde   6% 

Klinische biologie   0% 

Klinische genetica   0% 

Klinische geriatrie   2% 

Longziekten en tuberculose  3% 

Maag-darm-leverziekten  2% 

Medische microbiologie  2% 

Neurochirurgie   1% 

Neurologie    4% 

Nucleaire geneeskunde  1% 

Obstetrie en gynaecologie  6% 

Oncologie    1% 

Oogheelkunde   4% 

Orthopedie    5% 

Pathologie    2% 

Plastische chirurgie   1% 

Psychiatrie    11% 

Radiologie    4% 

Radiotherapie    1% 

Reumatologie    2% 

Revalidatiegeneeskunde  2% 

Spoedeisende geneeskunde  0% 

Stralingsarts    0% 

Urologie    2% 

Anders     1% 
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PRIJSPLAFONDS EN KOSTENBEWUSTZIJN 

 

Het beheersen van de zorgkosten is momenteel een van de grootste maatschappelijke 

uitdagingen van Nederland. In een Kamerbrief van minister Schippers van VWS stelde zij 

onlangs de vraag: moet alles wat kan in de zorg? Volgens haar moet kwaliteit van leven 

een criterium zijn voor de beslissing om al dan niet te behandelen.  

Onder specialisten is dit onderwerp ook niet langer taboe. Zo pleitten kankerspecialisten 

recent voor een prijsplafond voor dure kankermedicijnen. Onder andere in het Verenigd 

Koninkrijk wordt al met zo’n prijsplafond gewerkt. Daar wordt gebruik gemaakt van de 

kosten per QALY (Quality Adjusted Life Year), waarin wordt gekeken welke prijs 

acceptabel is voor een extra gewonnen levensjaar met kwaliteit van leven.  

Vindt u het invoeren van een prijsplafond (QALY) in de Nederlandse 

gezondheidszorg een goed of een slecht plan? 

Goed plan  71% 

Slecht plan  19% 

Geen mening  10% 

 

Ongeacht of u het wel of geen goed plan vindt:  

Stel: er komt een prijsplafond. Wie zou wat u betreft de hoogte van dat bedrag 

moeten bepalen? 

Het ministerie van VWS   4% 

De Tweede Kamer    9%     

De beroepsgroep (medici)   7%     

Een ‘commissie van wijzen’ met medici, ethici, patiëntenvereniging en financieel 

specialisten   73% 

Anders      6% 

Weet niet / geen mening   2% 

 

Geef aan of u het met de volgende stellingen eens of oneens bent: 

‘Om de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar te houden, ontkomen we niet 

aan de invoering van een prijsplafond.’ 

Mee eens  59% 

Mee oneens  31% 

Geen mening  10% 
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‘Bij de beslissing nog kostbare behandelingen aan te bieden moet de leeftijd 

van een patiënt worden meegewogen.’ 

Mee eens  58% 

Mee oneens  36% 

Geen mening    6% 

 

Denkt u dat de invoering van een prijsplafond in de zorg kan leiden tot een 

prijsdaling van behandelingen?  

Let op: we bedoelen niet een prijsdaling van de zorgkosten, maar van de kosten van een 

individuele behandeling.  

Ja, veel behandelingen zullen dan in prijs dalen      9% 

Ja, sommige behandelingen zullen dan in prijs dalen 49% 

Nee, behandelingen zullen dan niet prijs dalen  29% 

Weet niet       13% 

 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft in 2006 al eens een 

maximumbedrag genoemd, namelijk 80.000 euro per extra gewonnen levensjaar met 

kwaliteit van leven.  

Wat vindt u van dat bedrag van 80.000 euro? 

Dat bedrag vind ik goed  20% 

Dat bedrag vind ik te hoog    6% 

Dat bedrag vind ik te laag   12% 

Weet niet / geen mening  62% 

 

Heeft u op dit moment patiënten onder behandeling die boven een eventueel 

prijskaartje van 80.000 euro per gewonnen levensjaar uitkomen? 

Ja    16% 

Nee    54% 

Dat weet ik niet  28% 

Dat zeg ik liever niet    2% 

 

In hoeverre spelen de behandelkosten een rol bij uw keuze voor een bepaalde 

behandeling?  

De kosten spelen een zeer grote rol bij mijn afweging    1% 

De kosten spelen een redelijk grote rol bij mijn afweging 38% 

De kosten spelen niet zo’n grote rol bij mijn afweging  52% 

De kosten spelen geen enkele rol bij mijn afweging    7% 

Weet niet / geen mening        2% 
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Voelt u zich als medisch specialist mede verantwoordelijk voor het beheersen 

van de zorgkosten?  

Ja  95% 

Nee    4% 

Weet niet   1% 

 

Hoe zwaar wegen de volgende factoren in uw keuze voor een bepaalde 

behandeling?  

U kunt ze in volgorde van belangrijkheid zetten, waarbij 1 = Het meest belangrijk en 5 = 

Het minst belangrijk 

De bewezen effectiviteit van de behandeling  staat bij 47% op de 1e plek 

De verbetering in kwaliteit van leven van de patiënt staat bij 32% op de 1e plek 

Uw eigen ervaring / deskundigheid    staat bij 8% op de 1e plek 

Het beleid op de afdeling / het ziekenhuis   staat bij 6% op de 1e plek 

De kosten van de behandeling    staat bij 4% op de 1e plek 

Weet niet / geen mening     3% 

 

Vindt u dat de kosten van een behandeling onderwerp van gesprek moeten zijn 

tussen arts en patiënt?  

Ja, altijd     4% 

Ja, in bepaalde gevallen 70% 

Nee, nooit   24% 

Weet niet     2% 

 

Hoe vaak bespreekt u zelf de prijs van behandelingen met de patiënt? 

(Bijna) altijd    1% 

Vaak     4% 

Soms   35% 

(Bijna) nooit  57% 

Geen mening    4% 


