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1. Hoewel pay-for-performance voor zorgaanbieders als concept eenvoudig is, is het vormgeven en 
implementeren ervan in de praktijk uiterst complex. (Dit proefschrift)

2. De vormgeving van bestaande pay-for-performance programma’s in de zorg is in veel gevallen voor 
verbetering vatbaar: er zijn duidelijk mogelijkheden om prikkels voor gewenste effecten te versterken 
en prikkels voor ongewenste effecten te mitigeren. (Dit proefschrift)

3. De resultaten van empirisch onderzoek naar effecten van pay-for-performance in de zorg zijn op 
dit moment onvoldoende om brede toepassing van pay-for-performance te kunnen aanbevelen.  
(Dit proefschrift)

4. Bij het kiezen van een statistisch model waarmee rekening kan worden gehouden met de heterogeniteit 
in de patiëntenpopulaties van zorgaanbieders, bestaat een lastige afweging tussen enerzijds een zo 
accuraat mogelijke prestatiemeting en anderzijds uitlegbaarheid en eenvoud in implementatie en 
onderhoud. (Dit proefschrift)

5. Het op een betrouwbare wijze meten en vergelijken van de prestaties van individuele huisartsen ten 
aanzien van indicatoren die zijn afgeleid van de declaratiegegevens van één zorgverzekeraar is een 
lastige opgave. (Dit proefschrift)

6. Dat de gewenste zorginkoopfunctie van Nederlandse zorgverzekeraars beter tot haar recht komt naar 
mate er meer instrumenten en prikkels voor doelmatige zorginkoop bestaan, blijkt uit verschillen in 
het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars op verschillende deelmarkten.

7. Grote verbeteringen in de doelmatigheid van zorg vereisen effectieve zorgcoördinatie en afstemming 
tussen verschillende typen zorgaanbieders. Het gebruik van prospectieve betalingen per zorgbundel 
gecombineerd met effectieve prestatie-opslagen voor goede kwaliteit van zorg is een veelbelovende 
strategie om dit te realiseren. 

8. Niets geeft een beter beeld van de kwaliteit van een film of Tv-serie dan het gemiddelde cijfer in de 
Internet Movie Database.

9. Promoveren en trouwen in hetzelfde kwartaal is een goede manier om de organisatiekwaliteiten en 
stressbestendigheid van jezelf (en die van je partner) te testen. 

10. Het dagelijks reizen met de fiets leidt al bij een reistijd van 30 minuten per dag tot een aanpassing van 
het beeld van Nederland als nat en regenachtig.

11. Tennissers met een enkelhandige backhand zijn leuker om naar te kijken dan tennissers met een dub-
belhandige backhand.


