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Inleiding 

 

De Algemene Chirurgie 

De heelkunde in Nederland leent zijn bestaansrecht aan een brede generalistische basis; de 

algemene chirurgie. De patiënt is het meest gebaat bij een specialist die verder kijkt dan het primaire 

probleem. In het document ‘De toekomst van de Algemene Chirurgie binnen de Heelkunde’ uit 2015 

wordt aangegeven dat met name de algemene chirurgie toegankelijk is voor substitutie naar andere 

professionals in de zorg (1). Een kwantitatieve analyse in dit rapport toont in de periode 2007-2011 

reeds een daling van 5,2% in het volume aan van patiënten met een diagnose die tot de algemene 

chirurgie behoort. Tegelijkertijd wordt er in deze periode een stijging gezien van dezelfde 

patiëntenpopulatie bij aanpalende specialismen zoals de dermatologie, plastische chirurgie en de 

orthopedie. In de periode 2009 - 2011 gaat het volumeverlies ook gepaard met een verlies in omzet 

die de algemene chirurgie genereert voor de heelkunde.  

 

Het rapport ‘De toekomst van de Algemene Chirurgie binnen de Heelkunde’ sluit daarom af  met de 

volgende adviezen:   

  

- Ontwikkel een visie op de randgebieden van de heelkunde. Def inieer deze randgebieden en 

stel vast of  er sprake is van substitutie of  technologische ontwikkelingen. Vergeet hierbij niet 

om aandacht te hebben voor de randgebieden van andere specialismen waarin de chirurg 

van meerwaarde is. 

- Stel per randgebied vast welke rol de chirurg in 2025 hierin moet vervullen. 

- Ontwikkel een plan per randgebied hoe tot deze positionering van de chirurg te komen. 

- Evalueer periodiek de acties vanuit dit plan. 

 

Een eerste invulling van deze adviezen volgt in het Strategisch Beleidsplan 2016 - 2020 van de 

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), waarin nadrukkelijk de positionering van de chirurg 

als thema wordt benoemd. De vraag is waar wij nu staan.  

 

Kostenbeheersing medisch specialistische zorg 

Voor de positie van de chirurg is niet alleen de relatie met de patiënt bepalend, maar ook de 

strategische keuze van het ziekenhuis, het omzetplafond en de verdeling van schaarse middelen. 

Vanaf  2015 is er tevens sprake van integrale bekostiging van de ziekenhuiszorg wat een 

fundamentele verandering betekent voor de zakelijke verhoudingen tussen medisch specialisten en 

het ziekenhuis. Om de positionering van de chirurg te verbeteren werd daarom destijds door de NVvH 

besloten de discussie te verbreden van een sec f inanciële interpretatie van kosten en 

verrichtingenprof ielen naar de bijbehorende uitkomsten van zorg. Dit leidt tot het project ‘Waarde van 

zorg’ waaruit blijkt dat een hogere kwaliteit van heelkundige zorg leidt tot een kostenreductie voor het 

ziekenhuis (2), onder andere door het voorkomen van complicaties en een ef fectieve(re) inzet van 

zorg. Dit blijkt van toepassing bij specialistisch chirurgische zorg (bijvoorbeeld darmkankerzorg) en bij 

algemene chirurgische zorg (bijvoorbeeld liesbreuk chirurgie) (3).  
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Ziekenhuizen blijven gedwongen om te sturen op productie en kosten, wat onder andere naar voren 

komt in het Hoofdlijnenakkoord Medische Specialistische Zorg 2019 - 2022. In dit akkoord wordt 

overeengekomen dat de groei van de medisch specialistische zorg jaarlijks afneemt tot uiteindelijk 0% 

in 2022, ondanks een toenemende zorgvraag. Zaken als taakherschikking en substitutie van medisch 

specialistische zorg naar de eerste lijn moeten dit mogelijk maken. Om de kwaliteit, organisatie en 

bekostiging van deze zorg te borgen schrijf t de NVvH samen met de Federatie Medisch Specialisten 

(FMS) en andere veldpartijen enkele handreikingen over deze onderwerpen (4-6). 

 

Acute zorg 

Door vergrijzing en het toenemend aantal ouderen met co -morbiditeit zijn vraagstukken over de 

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de acute zorg actueel. Recente documenten als de  

‘Houtskoolschets acute zorg ’ en het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ lijken de opmaat voor een 

herinrichting van de acute zorg (7,8). Daarnaast heef t de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende 

Hulpartsen (NVSHA) een aanvraag ingediend bij het College Geneeskundige Specialismen (CGS) 

om het prof iel Spoedeisende Geneeskunde te erkennen als specialisme. In Nederland zijn 

momenteel 550 SEH-artsen werkzaam in 82 ziekenhuizen; 144 artsen zijn in opleiding tot SEH-arts. 

In 2021 is de NVvH gestart met de formulering van een visie op de medisch-specialistisch acute zorg. 

De NVvH vermoedt dat de acute zorg een belangrijk deel is van de f inanciële omzet voor de 

heelkunde. Wat betekent de acute chirurgische zorg voor de continuïteit van de vakgroep Heelkunde? 

 

Covid-19, uitgestelde zorg en personeelstekorten ziekenhuizen 

In 2020 ging Nederland de coronapandemie in met een al langer bestaand tekort aan zorgpersoneel. 

Door de hoge werkdruk die volgde en de (chronische) gevolgen van covid-19 onder zorgpersoneel is 

deze personeelskrapte nog verder toegenomen. In mei 2021 wachtten naar schatting 140.000 

patiënten op een operatie; binnen de heelkunde betref t dat met name electieve (algemene) chirurgie.  

 

Toenemende zorgvraag 

De komende twintig jaar zien we een forse stijging in het aantal 75-plussers (+86%) en 90-plussers 

(+151%) (9). Ook zullen we een stijging zien in het aantal mensen met meerdere chronische 

aandoeningen tegelijk (+21%). Aan de andere kant valt voor deze ouderen een bekend vangnet weg. 

Het aantal alleenwonende 75-plussers stijgt met 95% en het aantal potentiële mantelzorgers voor 

deze ouderen daalt met 57%. Tegelijkertijd zien we nu al een fors tekort aan verpleegkundigen en 

verzorgenden in de eerste lijn. Ook is er de afgelopen jaren een tekort ontstaan aan huisartsen. 

Kortom, een groeiend aantal ouderen met meerdere chronische aandoeningen zal de komende jaren 

steeds vaker een beroep doen op (ziekenhuis)zorg. 

 

Jonge klaren  

Sinds eind 2019 ontvangt de Vereniging van Assistent Geneeskundigen in de Heelkunde (VAGH) 

signalen dat de arbeidsmarkt binnen de chirurgie verzadigd is. Dit wordt in zekere zin ook 

waargenomen in de arbeidsmarktmonitor van het Capaciteitsorgaan waarin een vacature afname van 

15% te zien is ten opzichte van 2018. Uit de VAGH-uitvraag blijkt dat de afgelopen jaren slechts 50% 

van de responderende Jonge Klaren vijf  jaar na het behalen van het C-brief je een vaste aanstelling 

heef t (10). De VAGH heef t aandacht gevraagd voor deze ontwikkeling; er vinden gesprekken plaats 

waarin wordt gesproken over mogelijke oplossingen voor dit probleem.  
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Vraagstelling 

De vraag is op welke manier de hierboven beschreven ontwikkelingen van betekenis zijn voor de 

positionering van de (algemene) chirurgische zorg in de keten. Het Algemeen Bestuur hecht eraan 

om het document ‘De toekomst van de Algemene Chirurgie binnen de Heelkunde’ uit 2015 te 

actualiseren.  

 

Hiertoe zetten wij de volgende drie stappen: 

 

- Allereerst brengen wij een aantal kwantitatieve ontwikkelingen binnen de chirurgische zorg in 

beeld. Wij maken gebruik van diverse declaratiegegevens om inzicht te krijgen in de zorg die 

we verlenen ten aanzien van algemene chirurgie, acute zorg en specif ieke subspecialismen. 

Tevens analyseren we welke zorg verleend wordt door anderen zowel binnen als buiten het 

ziekenhuis. 

- Een tweede stap betref t het voeren van een aantal gesprekken met een aantal relevante 

stakeholders. Bij hen toetsen we hoe de ontwikkelingen binnen de chirurgie zich verhouden 

tot de visie op de zorg die door hen wordt uitgedragen en (overig) landelijk beleid. Ook de 

uitkomsten van gesprekken met vakgroepen heelkunde (Tour d’Amour) worden 

meegenomen. De (globale) uitkomsten van deze gesprekken worden weergegeven in een 

powerpoint presentatie.  

- Een derde en laatste stap betref t een schets van de gewenste positionering van de 

(toekomstig) chirurg; met aandacht voor de algemene en de acute chirurgie. En met naar 

verwachting met aanbevelingen ten aanzien van (al dan niet gewenste verdergaande) 

dif ferentiatie, normering en/of  opleiding.  
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Marktontwikkelingen in beeld 

 

Vooraf 

In dit hoofdstuk worden een aantal ontwikkelingen binnen de chirurgische zorg  geschetst. Wij 

gebruiken hier de term ‘marktontwikkelingen’ voor. Feitelijk gaat het om de uitkomsten van een 

proces tussen de ontwikkeling van de vraag naar chirurgische zorg en de beantwoording van deze 

vraag met geleverde zorg (ons zorgaanbod). Wij kijken ‘met enige afstand’ en waar mogelijk 

geobjectiveerd naar onze dagelijkse praktijk: de zorg die chirurgen iedere dag weer verlenen aan 

onze patiënten en waar niet alleen de best mogelijke uitkomst van onze behandeling maar ook een 

goede relatie met iedere patiënt onze enige ambitie is.  

 

Methodologie Marktontwikkeling 

Om inzicht te krijgen in de marktontwikkelingen binnen de heelkunde hebben is gebruik gemaakt van 

diverse bronnen. De exacte databronnen die zijn gebruikt zijn: 

 

- NZa declaratie gegevens 2012-2019 open DIS data 

Aantal patiënten, diagnosecode en zorgproduct Heelkunde, 

Aantal patiënten, diagnosecode en zorgproduct aanpalende specialismen,  

Gemiddelde verkoopprijs per zorgproduct. 

- Logex benchmarkdata 2017-2019 (57 ziekenhuizen): 

Aantal patiënten, zorgproduct, zorgprofiel en zorgactiviteiten Heelkunde,  

Ontwikkeling normtijden per zorgproduct. 

- Nivel analyse zorgstatistieken eerste lijn 2012-2019: 

Aantal patiënten met een specifieke diagnose in de eerste lijn,  

Aantal gedeclareerde chirurgische interventies eerste lijn.  

 

De declaratiegegevens die zijn verkregen uit verschillende bronnen geven daarmee een zo 

betrouwbaar mogelijk beeld van ‘de markt’ van de heelkunde. Daarnaast kunnen we via deze 

databronnen op verschillende niveaus van de gedeclareerde zorg ontwikkelingen analyseren. Zo 

geven zorgactiviteiten inzicht in de geleverde zorg die ten grondslag ligt aan het gedeclareerde 

zorgproduct en geef t het inzicht in wie deze zorg levert. De gemiddelde verkoopprijs op 

zorgproductniveau geef t inzicht in inkomsten voor het ziekenhuis (en verhoudingsgewijs voor de 

medische staf ), terwijl ontwikkelingen in normtijden juist meer inzicht geven in de potentiële verdeling 

binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf  (MSB). 

 

De Logex benchmarkgegevens betref fen de data van 57 ziekenhuizen waarvan 22 Samenwerkende 

Topklinische Ziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) over de periode 2017-2019. Als NVvH herijken we 

jaarlijks de normuren per zorgproduct. Om inzicht te krijgen in welke zorg we leveren hebben we de 

wijzigingen die in de loop der jaren ontstaan zijn door herijking in deze analyse niet meegenomen. 
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Binnen de analyse van de marktontwikkeling hebben we aan Logex nog twee specif ieke analyses 

gevraagd: 

 

1. Analyse productie spoedeisende hulp (SEH): marktaandeel heelkunde en vervolgbeleid na 

bezoek SEH. 

2. Analyse endovasculaire ingrepen vaatchirurgen: marktaandeel ten opzichte van interventie-

radiologen. 

 

De in dit rapport gedeelde uitkomsten zijn beschrijvend en indicatief  van aard; er zijn geen statistische 

analyses uitgevoerd.  
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Resultaten 

 

De medisch specialistische zorg in Nederland 

In 2019 bedroegen de kosten voor de gezondheidszorg volgens de internationale def initie (dus 

exclusief  bijvoorbeeld kinderopvang) 80,6 miljard euro. Van deze kosten was 29,1 miljard medisch 

specialistische zorg, gevolgd door langdurige zorg (Wlz 20,2 miljard), huisartsenzorg (4,4 miljard) en 

tandartsenzorg (3 miljard).  

 

Figuur 1: Kosten Nederlandse gezondheidszorg in Nederland CBS Statonline 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Kosten tweedelijns medisch specialistische zorg per aanbieder CBS Statonline 2019 

 

Volgens het rapport ‘Healthcare at a glance’ van de Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) uit 2021 geef t Nederland samen met enkele Scandinavische landen 

verhoudingsgewijs het minste zorggeld uit aan intramurale zorg  (24%) (12). Ongeveer 12% van de 

medisch specialistische kosten komen voor rekening van de heelkunde, gevolgd door interne 

geneeskunde (9,5%), cardiologie (7,3%) en de orthopedie (6%).  
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De totale kosten van de heelkunde in 2019 zijn ten opzichte van 2012 met ruim een half  miljard euro 

gestegen; van 2,2 miljard euro naar 2,8 miljard euro (gedeclareerde kosten NZa open DIS data). Het 

aantal gedeclareerde zorgproducten daalde in dezelfde periode echter met 12% van circa 1,5 miljoen 

gedeclareerde zorgproducten naar 1,3 miljoen. Mogelijke verklaringen voor een stijging in de 

gedeclareerde kosten versus een daling in het aantal gedeclareerde zorgproducten zijn: inf latie,  

verhoging verkoopprijzen, afname ‘goedkope’ (conservatieve) zorgproducten en /of  een relatieve 

stijging van (zwaardere) operatieve zorgproducten. De laatste twee verklaringen zouden goed kunnen 

passen bij de tendens om zorg naar de eerste lijn te verplaatsen.  

 

 

Figuur 3: Het totaal aantal gedeclareerde zorgproducten door de chirurgie per jaar. Open DIS data NZa . 

 

Top 10 heelkundige zorg 

Welke verrichtingen genereren de meeste omzet binnen de heelkunde? Onderstaand gaan wij hier 

nader op in met betrekking tot de jaren 2012 en 2019. In beide jaren geneert de behandeling van het 

mammacarcinoom de hoogste omzet (in 2019 163 miljoen euro). Algemene chirurgie zoals de 

behandeling van galsteenlijden, appendicitis en liesbreuk vormen een vast onderdeel in deze ‘top 10 

omzet heelkunde’. Opvallend is de bijna verdubbeling in omzet voor de behandeling van perifeer 

vaatlijden bij wonden (PAOD 4) en het verdwijnen van de behandeling van varices uit deze top 10 

omzet heelkunde.  

 

In de Logex analyse zien we dat de top 5 (PAOD, mammacarcinoom, liesbreuk, galsteenlijden en 

AAA) de afgelopen jaren is blijven groeien in omzet. PAOD en mammacarcinoom vormen in 

gedeclareerde normuren 20% van de omzet binnen de chirurgie.  
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Figuur 4: Totaal gedeclareerde omzet door ziekenhuizen per jaar per aandoening (DBC-DOT hoofddiagnose) in 

2012 versus 2019. Open DIS data NZa. 

 

 
Figuur 5: Totaal aantal gedeclareerde normuren binnen Logex benchmark per aandoening 2017-2019. Logex 

benchmark data. 

 

De algemene chirurgie 

 

Huidtumoren 

In de periode 2012-2019 zien we binnen de chirurgie een lichte toename in het aantal gedeclareerde 

operatieve zorgproducten voor maligne huidafwijkingen en een daling bij benigne huidafwijkingen. 

Om te kunnen vergelijken met andere specialismen is gekozen voor een analyse op 

zorgproductniveau omdat de DOT coderingen op diagnoseniveau erg afwijkend zijn tussen de 

verschillende specialismen. Zo kent de heelkunde alleen een DOT diagnose voor het melanoom 

(code 350) en moeten andere maligne huidafwijkingen worden ondergebracht in overige diagnoses.  
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De dermatologie heef t alle maligne huidafwijkingen ondergebracht in een code maligne 

huidafwijkingen (code 14). Op zorgproductniveau zien we dit probleem minder omdat diverse 

specialismen kunnen af leiden naar hetzelfde zorgproduct; bijvoorbeeld ‘029499016 een operatie aan 

huid en/ of  weke delen bij huidkanker of  een voorstadium hiervan’. 

 

Veruit de meeste operatieve zorgproducten voor huidkanker worden gedeclareerd door de 

dermatologie (32 keer zo veel als de heelkunde) en bij hen zien we ook een forse groei door de jaren 

heen. Opvallend, ook bij de KNO zien we een forse groei in de behandeling van huidkanker.  

 

 

Figuur 6: Totaal gedeclareerde operatieve zorgproducten voor huidkanker. Open DIS data NZa. 

 

In het aantal operatieve behandelingen voor benigne huidafwijkingen zien we voor alle drie de 

specialismen een daling in de periode 2012 - 2019. De chirurgie scoort hoog in het aantal operatieve 

zorgproducten voor benige huidafwijkingen omdat de diagnosegroep code 170 (ganglion, groot 

lipoom en unguis incarnatus) ook af leidt naar de gebruikte zorgproducten. Ook voor deze 

diagnosegroep zien we een forse daling in behandelingen de afgelopen jaren, echter valt op dat het 

verlies lijkt te stagneren vanaf  2015. Ook bij andere diagnoses zien we deze trend (hieronder 

beschreven). 
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Figuur 7: Totaal gedeclareerde operatieve zorgproducten voor goedaardige afwijkingen huid. Open DIS data 

NZa. 

 

In dezelfde periode zien we een groei in het aantal chirurgische ingrepen verricht door huisartsen in 

de eerste lijn van 210.000 in 2014 naar 269.000 in 2018. Er lijkt hier dus concreet sprake van 

substitutie naar de eerste lijn van benige huid en weke delen afwijkingen.  

 

 

Figuur 8: Aantal gedeclareerde chirurgische verrichtingen door de huisarts in 2014 versus 2018. Nivel 

zorgstatistieken. 
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Huid en weke delen infecties 

Voor de chirurgie zien we een forse daling in het totaal aantal gedeclareerde zorgproducten en het 

aantal operatieve behandelingen voor de diagnosegroep bursitis olecrani en huidinfecties. In dezelfde 

periode zien we juist een stijging in het aantal producten bij de orthopedie voor bursitis olecrani en 

voor huidinfecties bij de dermatologie (erysipelas) en de interne geneeskunde (cellulitis). Een 

uitzondering is de behandeling van het panaritium waar we juist een stijging zien bij de chirurgie van 

2.904 gedeclareerde zorgproducten in 2012 naar 3.931 in 2019. 

 

 
Figuur 9: Totaal gedeclareerde aantal zorgproducten voor behandeling huidinfecties. Open DIS data NZa. 

 

Veneuze pathologie 

Zoals hierboven wordt benoemd, komt de behandeling van varices niet meer voor in de ‘top 10 omzet 

heelkunde’ in 2019. Het totaal aantal gedeclareerde zorgproducten voor varices daalt van 56.698 in 

2012 naar 36.082 in 2019. In 2012 was 60% van het aantal zorgproducten een operatief  product en 

dit daalt naar 48% in 2019. We zien zowel bij de chirurgie als de dermatologie een daling in het aantal 

operatieve zorgproducten (endoveneuze of  strip staminsuf f iciëntie). Waarschijnlijk spelen 

onduidelijkheid en veranderingen in de regelgeving over verzekerde zorg bij veneuze pathologie 

hierin een rol. Bij de huisarts zien we juist een stijging in het aantal patiënten met variceszorg van 

71.000 in 2008 naar 108.000 in 2019.  
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Figuur 10: Totaal gedeclareerde aantal operatieve zorgproducten voor behandeling varices. Open DIS data NZa . 

Handchirurgie 

 

Voor de chirurgie zien we een forse daling in het totaal aantal gedeclareerde zorgproducten voor de 

algemene handchirurgie zoals het carpaal tunnel syndroom (CTS). Als we verder inzoomen op de 

behandeling van het CTS zien we voor zowel de chirurgie als de orthopedie en de neurochirurgie een 

daling in het aantal operatieve zorgproducten. Tegelijkertijd is er juist een stijging in het aantal 

operatieve zorgproducten bij de plastische chirurgie.  

 

 

Figuur 11: Totaal aantal gedeclareerde operatieve zorgproducten voor de behandeling van het Carpaal Tunnel 

Syndroom. Open DIS data NZa. 
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Overige algemene chirurgie 

Voor sommige aandoeningen binnen de algemene chirurgie zien we de afgelopen jaren juist een 

stijging. Zowel in het aantal gedeclareerde zorgproducten (NZa data) als in het aantal normuren 

(Logex data) zien we een stijging van 4 - 7% voor behandeling liesbreuk, appendicitis en proctologie. 

De ontwikkelingen in algemene acute chirurgie zullen we verderop bespreken bij de analys e van de 

zorg op de spoedeisende hulp (SEH). 

 

 

Figuur 12: Totaal aantal gedeclareerde normuren binnen Logex benchmark in 2019 versus 2017. 

 

Conclusie Algemene Chirurgie 

In het rapport ‘De Toekomst van de Algemene Chirurgie’ uit 2015 zagen we een daling in de omzet 

van de algemene chirurgie binnen de heelkunde van ongeveer 5% tussen 2007 - 2011. Deze daling 

zet zich na 2011 door voor nagenoeg alle onderdelen van de algemene chirurgie, met enkele 

uitzonderingen. Een deel van het omzetverlies is verklaarbaar door substitutie naar de eerste lijn; 

vanaf  2015 lijkt deze daling te stabiliseren. Mogelijk spelen (personeels)tekorten in de eerste lijn of  

problemen in de bekostiging van deze zorg in de eerste lijn een rol. Het omzetverlies van algemene 

chirurgie aan andere medisch specialisten (zoals de handchirurgie aan de plastisch chirurg) zet zich 

na 2015 wel door. 

 

De subspecialismen binnen de heelkunde 

 

Traumachirurgie en acute zorg 

Om zicht te krijgen op de relevantie en betrokkenheid van de heelkunde ten aanzien van de 

spoedeisende hulp heef t Logex een analyse uitgevoerd. Het betref t een analyse over de jaren 2018 – 

2019.   

 

Evident is dat de heelkunde een bijzonder groot aandeel heef t in de behandeling van patiënten die 

binnenkomen via de spoedeisende hulp. In absolute aantallen gaat het om ruim 1,1 miljoen unieke 

patiënten. In vrijwel alle gevallen betref t het patiënten die hierna vervolgzorg nodig hebben, in de 

vorm van één of  meer policontacten of  in de vorm van een klinische o pname.  
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Figuur 13: Aantal van de totaal aantal SEH-trajecten per specialisme. Logex benchmark data. 

 

 
Figuur 14: Aantal SEH-bezoeken in relatie tot vervolgbezoeken per specialisme. Logex benchmark data. 

 

Het merendeel van de heelkundige interventies betref t (enkelvoudig) oppervlakkig letsel en 

kneuzingen, gevolgd door open wonden en f racturen extremiteiten. Voor deze pathologie zien we 

sinds 2012 een forse daling in gedeclareerde zorg. Wanneer we de gedeclareerde conservatieve zorg 

van distorsie, eenvoudige wond en brandwond over 2019 zouden verliezen aan de eerste lijn of  SEH-

arts betref t dit een geraamd verlies van 42,3 miljoen euro.  
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Figuur 15: Totaal gedeclareerde aantal zorgproducten per diagnose algemene acute chirurgie. Open DIS data 

NZa. 

 

Stel dat we aan de eenvoudige acute chirurgie (distorsies etc.) de conservatieve behandeling van 

extremiteiten f racturen zouden toevoegen, met andere woorden deze behandeling zouden overlaten 

aan de eerste lijn, spoedeisende hulparts of  gipsverbandmeester, dan komt een voorzichtige 

berekening uit op een verlies van 180 miljoen voor de chirurgie op landelijk niveau. Naast verlies van 

(algemene) acute chirurgie gaat het ook om verlies in regie over de patiënten die zich presenteren op 

de SEH; patiënten die uit ons zicht raken en mogelijk een minder kwalitatief  behandeltraject ingaan.  

 

Aangezien een groot deel van de heelkundige patiënten die zich op de SEH presenteert een 

vervolgbehandeling ondergaat, gaat het hierbij om een substantieel deel van de heelkundige zorg.  

Wanneer we specif iek kijken naar de traumachirurgie, zien we het aantal patiënten met een f ractuur 

en het aantal operatieve interventies voor f racturen de afgelopen jaren stijgen. Daarnaast zien we een 

sterke stijging (van 18%) in de opvang van de multitrauma patiënt. Deze trauma-opvang gaat gepaard 

met een omzet van 41,9 miljoen euro (NZa data) en 51.420 normuren (Logex). 
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Figuur 16: Totaal gedeclareerde aantal normuren per diagnose. Logex benchmark data. 

 

Gastro-intestinale chirurgie 

Binnen de gastro-intestinale chirurgie zien we het hoogst aantal gedeclareerde zorgkosten (NZa) en 

normuren (Logex) voor de behandeling van darmkanker (53.487 normuren) en obesitas (38.887 

normuren). Voor beide aandoeningen zien we echter een tegengestelde ontwikkeling. 

 

In de periode 2017 - 2019 zien we zowel in de NZa analyse als in de Logex data een daling van 8,3% 

in het aantal colorectale operatieve interventies. In dezelfde periode zien we bij de MDL-artsen juist 

een vergelijkbare stijging in het aantal therapeutische colonoscopiën. Mogelijk speelt hierbij de 

introductie van het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker een rol.  
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Figuur 17: Totaal gedeclareerde aantal operatieve zorgproducten voor behandeling darmkanker. Bij de MDL 

betreft dit de therapeutische colonoscopiën (dus exclusief het aantal scopiën waar alleen diagnostiek is verricht). 

Open DIS data NZa. 

 

Bij de obesitaschirurgie zien we juist een sterke stijging qua omzet. In de periode 2017 - 2019 groeit 

het aantal operatieve interventies voor obesitas met ruim 11%.  

 

Het aantal normuren dat we als NVvH toekennen aan zorgproducten is grotendeels bepaald door het 

zorgproductprofiel, snijtijden en bijvoorbeeld (al dan niet) opereren met twee chirurgen. De normtijden 

voor bijvoorbeeld HPB chirurgie en upper GI-chirurgie behoren daarmee tot de hoogste binnen de 

chirurgie. Het aandeel in omzet en totaal gedeclareerde normuren binnen de chirurgie valt echter laag 

uit, vanwege het relatief  laag aantal patiënten binnen deze aandoeningen (circa 2.600 normuren in 

2019; 0,16% aandeel chirurgie). 

 

Oncologische chirurgie 

Zoals we hierboven hebben gezien behoort de behandeling van het mammacarcinoom tot de ‘top 5’ 

van aandoeningen met de hoogste gedeclareerde zorgkosten en normuren. Ook zien we in de 

periode 2017 - 2019 een verdere groei van 0,7% wat vooral wordt veroorzaakt door een groei in het 

aantal unieke patiënten. De behandeling van benigne mammatumoren valt net buiten de top-10 qua 

omzet en hierin zien we ook een forse daling van 5,6% in het aantal normuren tussen 2017 - 2019, 

wat volledig wordt veroorzaakt door een daling in unieke patiënten.  

 

Voor het hoofd-hals chirurgie zien we dat een deel van zorg wordt overgenomen door de KNO-arts. 

Bij huidtumoren zagen we reeds een stijging bij de KNO in de operatieve behandeling van maligne 

huidafwijkingen. Zowel bij de behandeling van benigne en maligne speekselklier aandoeningen, 

inclusief  de parotis, zien we een dalende trend bij de chirurgie en een stijging bij de KNO. 

Declaratiegegevens van de kaakchirurgie ontbreken in de open DIS data.  
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Figuur 18: Totaal aantal operatieve zorgproducten voor speekselklieren, inclusief parotis. NZa open DIS data.  

 

Als het gaat om de behandeling van afwijkingen aan de (bij)schildklier zien we een stijging in het 

totaal aantal gedeclareerde zorgproducten en operatieve zorgproducten voor de chirurgie. 

 

 

Figuur 19: Totaal aantal zorgproducten (bij)schildklier chirurgie. Open DIS data NZa. 
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Ten aanzien van huidkanker zagen we bij de algemene chirurgie dat dit met name wordt behandeld 

door de dermatoloog en ook hier zagen we een groei bij de KNO. Ten aanzien van de behandeling 

van het melanoom zien we een groei van 9% in gedeclareerde normuren tussen 2017 - 2019. Deze 

groei wordt veroorzaakt door zowel een groei in unieke patiënten als een verzwaring van het 

zorgprof iel. 

 

Longchirurgie 

De open DIS data laten zien dat de therapeutische behandeling van een pneumothorax wordt 

gedeclareerd door de chirurgie, longziekten en de cardio-thoracale chirurgie. In de periode 2012 - 

2019 zien we een wisselend maar uiteindelijk stabiel aantal therapeutische behandelingen voor 

pneumothorax door de chirurgie. In de laatste jaren zien we voor de pneumothorax een afname bij de 

longziekten en een toename bij de cardiothoracale chirurgie.  

 

Operatieve behandeling van het neoplasma long toont een groei in het aantal operatieve declaraties 

waarbij zowel in 2012 als in 2019 ongeveer tweederde door de chirurgie wordt gedeclareerd. 

 

 

Figuur 20: Totaal operatieve zorgproducten neoplasma long. Open DIS data NZa. 

 

Vaatchirurgie 

Zoals eerder beschreven is de omzet van PAOD 4 voor de chirurgie bijna verdubbeld. PAOD vormt 

zelfs 10% van het totaal aantal gedeclareerde Logex normuren voor de chirurgie. Met name in de 

afgelopen jaren zien we een stijging in het aantal gedeclareerde zo rgproducten voor perifeer arterieel 

vaatlijden en wonden (PAOD 4) en juist een daling voor claudicatio intermittens (PAOD 2). Eenzelfde 

trend zien we voor het aantal revascularisatie zorgproducten waarbij deze met 20% stijgen voor 

PAOD 4 en dalen met 21% voor PAOD 2. Deze daling in PAOD past bij het initieel conservatief  

behandelen van claudicatio intermittens middels gesuperviseerde looptraining. Omdat het zorgprof iel 
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voor PAOD 4 veel zwaarder is dan voor PAOD 2 stijgt de omzet in de laatste jaren met 6%.  

 

 
Figuur 21: Totaal aantal zorgproducten voor perifeer arterieel obliterend vaatlijden (PAOD). Open DIS data NZa.  

 

Vaatchirurgen doen steeds vaker zelfstandig endovasculaire ingrepen en in de periode 2017 - 2019 

zien we ook een stijging van 27% in zelfstandig gedeclareerde endovasculaire ingrepen. In de Logex 

analyse zien we echter dat in de endovasculaire behandeling van het AAA 68% zelfstandig wordt 

uitgevoerd door vaatchirurgen en 31% samen met interventie-radiologen. Bij de behandeling van 

perifeer vaatlijden zien we een omgekeerd fenomeen. Bij de behandeling van PAOD (zowel 

claudicatie als bij kritieke ischemie) wordt circa 80% van de interventies zelfstandig door de 

interventie-radioloog uitgevoerd en slechts 20% met of  door een vaatchirurg.  

 

Figuur 22: Behandeling links: van het abdominaal aorta aneurysma (AAA) en rechts perifeer vaatlijden met 

gangreen (PAOD 4); A= vaatchirurg zelfstandig, B=vaatchirurg en interventie-radioloog samen, C= interventie-

radioloog zelfstandig. Logex analyse. 
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De behandeling van het abdominaal aorta aneurysma (AAA) staat in de ‘top 5’ hoogste omzet 

gebaseerd op gedeclareerde normuren van de Logex benchmark analyse. In de periode 2017 - 2019 

groeit deze verder met 1,2%, wat wordt veroorzaakt door een groei van 9,5% in het aantal unieke 

patiënten, terwijl het zorgprof iel juist afzwakt met 7,6%. De vaatchirurgie ziet dus meer patiënten met 

een AAA maar de NZa data tonen aan dat het aantal operaties voor het AAA minder hard stijgt tussen 

2017 - 2019 dan het aantal conservatieve zorgproducten. 

 

Kinderchirurgie 

Analyse van de gedeclareerde zorg door de kinderchirurgie is lastig. Ten eerste bestaan er pas 

recent DBC-DOT coderingen voor de kinderchirurgie, of  wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

een aandoening bij kinderen en volwassenen. Ook het aantal zorgpro ducten is beperkt. Daarnaast 

zijn niet alle UMC’s aangesloten bij de Logex benchmark systematiek.  Desondanks zien we bij een 

eerste analyse van de NZa data een groei voor diverse aangeboren afwijkingen. Verdere analyse van 

chirurgie bij kinderen wordt door een aantal centra de komende jaar bij Vektis voorgelegd.  

 

 

Figuur 23: Totaal aantal zorgproducten voor enkele aangeboren afwijkingen. Open DIS data. 
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Conclusies en adviezen 

De marktanalyse van de chirurgische zorg over de periode 2012 - 2019 toont een aantal zaken. Ten 

eerste zet het verlies van algemene chirurgie door. Ook binnen de acute chirurgie zien we een 

verlies; iets dat met de opkomst van de SEH-arts potentieel grote consequenties heef t. Wanneer het 

verlies aan algemene chirurgie een substitutie betref t naar de eerste lijn, zien we vanaf  2015 een 

stagnatie in dit verlies. Verlies naar andere medisch specialisten zet echter ook na 2015 door. 

 

Binnen de subspecialismen zien we wisselende beelden. De hoofdhals  chirurgie en de colorectale 

chirurgie raken we deels kwijt aan de KNO-artsen en de MDL-artsen. Tegelijk zien we juist een groei 

in obesitaschirurgie. Binnen de vaatchirurgie zien we een groei in de omzet van perifeer vaatlijden. 

Het merendeel van de endovasculaire interventies wordt echter nog steeds zelfstandig verricht door 

interventie-radiologen. Binnen de vaatchirurgie wordt de AIOS al jarenlang opgeleid om deze 

endovasculaire ingrepen zelf  te kunnen doen. Het blijkt echter niet zo eenvoudig om eenmaal 

‘verloren zorg ’ weer zelf  uit te voeren. 

 

Adviezen 

- Voer de komende jaren vaker een marktanalyse uit. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden: 

als barometer voor de dif ferentiatie-keuze van de AIOS, om ef fecten van een crisis op 

chirurgische zorg in beeld te brengen (de coronapandemie), of  in de gesprekken met externe 

stakeholders.  

- Gebruik de huidige analyse in gesprekken met leden en derden om het beleid van de NVvH 

te toetsen. De politiek vraagt om ‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plaats’. Onze analyse toont 

aan dat we hier als chirurgen al 10 jaar invulling aan geven.  

- De acute zorg vraagt om extra aandacht van de NVvH. Deze zorg is een belangrijk deel van 

de chirurgische zorg die we leveren. Om deze zorg kwalitatief  goed te kunnen blijven leveren, 

dienen we de regie hierop niet verliezen. Richt een (tijdelijke) Werkgroep Acute Zorg met het 

verzoek om een position paper te schrijven. Maak hierin duidelijk hoe de NVvH de 

positionering van de chirurgie in de acute keten ziet.  
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