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uitwerking praktijkvoorbeeld
deel 3

Ik zou graag een voorbeeld 
uit de praktijk willen zien.

Oké …

Ga voor meer informatie 
naar de website van 
spiegelinformatie.

In deel 2 hebben we de 
theorie van de 

rekenmethodiek behandeld …

…. maar hoe kan de landelijke 
behandelindex in 2018 nu lager 

of hoger zijn dan mijn 
gemiddelde behandelindex van 

mijn individuele 
zorgverzekeraars?

Ik had voor 2017 van verschillende 
zorgverzekeraars een 

behandelindex gekregen. Maar in 
2018 zag de landelijke 

behandelindex er heel anders uit.

HOE KAN DIT NU?!

De verdeling van de 
patiënten in de categorieën 

kan door een wijziging in 
patiënteigenschappen 

(leeftijd, postcode, diagnose) 
tot wijzigingen in de 

behandelindex leiden.

Dat ga ik je uitleggen met 
daadwerkelijke cijfers van een 
praktijk in Nederland. Om het 

anoniem te houden gebruiken we 
daarvoor weer jouw praktijk, Fieke.

Door wijziging in de combinatie 
van de diverse patiëntkenmerken 
in jouw praktijk is er een toename 
van het aantal patiëntcategorieën 

en daarmee verandert de 
behandelindex.

In 2017 had de 
patiëntencategorie ‘Kim Vos’ 
een gewogen index van 25,61 
als het grootste aandeel in de 
behandelindex. In 2018 geldt 
dit voor ‘de hr. Van Dijk’ met 

een gewogen index van 40,01.

Dit is één praktijkvoorbeeld op basis van de werkelijke cijfers en brondata van een praktijk in Nederland. Hierin is 

uitgegaan van de populatie binnen één praktijk en de effecten door wijzigingen in de praktijkpopulatie in relatie 

met het gemiddeld aantal behandelingen.

Effecten van de wijziging van de totale populatie, waarmee wordt vergeleken, is buiten beschouwing gelaten. 

Deze populatie is groter geworden. Dit komt omdat hier de populatie van alle zorgverzekeraars wordt gebruikt in 

plaats van 1 zorgverzekeraar. 

Deze uitleg toont niet alle details van selectiecriteria, gehanteerde definities enz. Ga hiervoor naar 

https://spiegelinformatiefysio.nl.

dit is een stukje uit stap 5 op de poster deel 2: het toont het effect
op de subbehandelindex en daarmee het effect op de behandelindex zelf *
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