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Voorwoord

Ziekenhuizen zijn serieus bezig met het optima-

liseren van hun bedrijfsvoering. Er zijn profes-

sionals die het interessant vinden om te weten 

of een ziekenhuis financieel gezond is, er zijn er 

die meer geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van 

de zorg of in de patiënttevredenheid. Patiënten-

logistiek brengt beide aspecten bij elkaar. Im-

mers als de patiënt de juiste zorg op het juiste 

moment krijgt dan verhoogt dat niet alleen de 

kwaliteit van de zorg maar is ook de patiënt te-

vreden. Bovendien verdient het ziekenhuis meer 

geld omdat er meer patiënten kunnen worden 

behandeld.

Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis 

moeten vooral veel wachten, is onze ervaring als 

adviseurs en interimmanagers bij onze dagelijkse 

werkzaamheden op het gebied van de patiëntenlo-

gistiek. Een patiënt is gebaat bij kortere wachttij-

den op zorg. Een juiste zorg op het juiste moment 

verkort bovendien de ligduur in het ziekenhuis. 

Aan de hand van de ligduurverkorting is inzichte-

lijk te maken welke ziekenhuizen het beste in staat 

zijn om de juiste zorg op het juiste moment te le-

veren.

Niet alleen patiënten zijn gebaat bij een goede  

patiëntenlogistiek. Ook het ziekenhuis heeft er 

voordeel bij. Een ziekenhuis dat er in slaagt de lig-

duur te verkorten, heeft minder bedden nodig om 

eenzelfde hoeveelheid patiënten te kunnen behan-

delen. Hierdoor kunnen soms afdelingen worden 

gesloten of kunnen er meer patiënten worden be-

handeld in vrij gekomen bedden. Een analyse van 

het gebruik van bedden, de bedbezetting, is hier-

bij een onontbeerlijk hulpmiddel. 

Wij hebben geïnventariseerd hoeveel bedden Neder-

landse ziekenhuizen feitelijk hebben. Met deze cij-

fers hebben we berekend bij welke ziekenhuizen in 

Nederland sprake is van over- en ondercapaciteit bij 

het gebruik van die bedden. Ziekenhuizen met een 

ondercapaciteit moeten vaker patiënten weigeren. 

Een ziekenhuis met overcapaciteit zou meer patiën-

ten in het beddenhuis kunnen behandelen of het zou 

afdelingen kunnen sluiten. Dit zijn zaken die zijn aan 

te pakken met een betere patiëntenlogistiek. Zowel 

patiënten als ziekenhuizen zijn hier bij gebaat.

Bas Bouwman

Partner Coppa Consultancy

Arnhem, Oktober 2011



4 Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010  –  Coppa Consultancy

Inhoudsopgave

Voorwoord .............................................................................................. 3

Samenvatting ...................................................................................... 5

Inleiding ................................................................................................... 6

Gewogen gemiddelde ligduur................................................. 7

Trend ....................................................................................................... 11

Verkorting ligduur per specialisme ................................. 14

Gebruik capaciteit ....................................................................... 15

Conclusies ........................................................................................... 17

Verantwoording .............................................................................. 18

Over de Auteur ................................................................................ 19

Bijlagen ................................................................................................. 19



5Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010  –  Coppa Consultancy

Samenvatting

In 2010 is de gewogen gemiddelde ligduur en de 

gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen 

verder gedaald. De ligduur geeft een goed beeld 

van de doorgevoerde patiëntenlogistiek in een  

ziekenhuis. De gewogen gemiddelde ligduur in alle 

Nederlandse ziekenhuizen was in 2010 3,17 dagen. 

Dit betekent een daling van 4,5 procent ten op-

zichte van 2009. 

 Er is een grote variatie: perifere ziekenhuizen 

hebben de kortste ligduur. Die is wat korter dan de 

ligduur in topklinische ziekenhuizen. Academische 

hebben de langste ligduur. Dit is voor een deel te-

rug te voeren op het verschil in complexiteit van 

de behandelingen. 

 Er blijkt bovendien een groot verschil tussen 

vergelijkbare ziekenhuizen. Dit betekent dat in de 

meeste ziekenhuizen nog steeds grote veranderin-

gen zijn door te voeren en dat er daarom veel van 

elkaar te leren valt.

 Uit berekeningen blijkt dat in de Nederlandse 

ziekenhuizen een overcapaciteit is van meer dan 

vijfduizend bedden, als totale optelsom. De mees-

te ziekenhuizen hebben een overcapaciteit, bij en-

kele is echter sprake van enige ondercapaciteit.



6 Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010  –  Coppa Consultancy

Inleiding

De financiële druk op ziekenhuizen neemt toe. Bij 

eerdere bezuinigingsronden is in eerste instantie 

gekeken naar ondersteunende diensten als schoon-

maak en onderhoudswerk. De zorg zelf komt nu 

ook meer in beeld.

 Met betere patiëntenlogistiek in zowel de poli-

kliniek, de OK, de IC als in de dagverpleging kan de 

zorg steeds slimmer worden georganiseerd. 

Patiëntenlogistiek gaat over het slimmer plannen 

van zorg en het daadwerkelijk realiseren van die 

planning. Als bijvoorbeeld de bedcapaciteit in een 

kliniek ‘vol’ is dan kunnen er geen nieuwe patiën-

ten meer worden opgenomen en moeten er bij-

voorbeeld OK’s worden verzet. Zowel patiënten als 

professionals hebben hier last van en raken gefrus-

treerd. 

Met optimale logistiek is hier wat aan te doen: er 

kan meer zorg worden geleverd en patiënten kun-

nen sneller worden geholpen waardoor ze weer 

sneller thuis zijn. In praktijk betekent dit dat bij-

voorbeeld OK’s minder worden afgezegd, dat pati-

enten niet onnodig in een bed hoeven te wachten 

op zorg en dat de werkdruk voor zorgprofessionals 

beter over de week wordt verdeeld. Ziekenhuisca-

paciteit wordt zo over de volle breedte optimaler 

benut.

Ons onderzoek richt zich op patiëntenlogistiek in 

de kliniek van het ziekenhuis. De ligduur van een  

patiënt geeft een indicatie of de juiste zorg op het 

juiste moment is geleverd. We hebben voor dit on-

derzoek gebruik gemaakt van de maatschappelijke 

jaarverslagen van bijna alle ziekenhuizen.1 In deze 

jaarverslagen staan gegevens vermeld over het 

aantal verpleegdagen, het aantal opnames en het 

aantal dagbehandelingen. In de jaarverslagen van 

sommige ziekenhuizen is ook de gemiddelde  

ligduur per specialisme opgenomen. Omdat de  

patiëntenmix per ziekenhuis verschilt, maken we 

in onze berekeningen onderscheid tussen algeme-

ne (perifere) ziekenhuizen, topklinische- en aca-

demische ziekenhuizen. 

Uit onze analyse wordt duidelijk hoe Nederlandse 

ziekenhuizen het doen ten opzichte van elkaar.  

Bovendien worden trends zichtbaar: hoeveel snel-

ler zijn Nederlandse ziekenhuizen zorg gaan leve-

ren ten opzichte van vorige jaren, welk ziekenhuis 

slaagt hier beter in. Ook is er gekeken in welk spe-

cialisme de meeste ligduurverkorting in ziekenhui-

zen wordt gerealiseerd. 

Er is gekeken welk effect zo’n verkorting heeft 

op de organisatie. Dat is gedaan aan de hand van 

de bedbezetting. Er is een relatie tussen ligduur 

en bedbezetting. Hoe korter de ligduur, bij een 

gelijkblijvend aantal patiënten, hoe kleiner en 

slechter is de bedbezetting. Een lage bedbezet-

ting hoeft overigens geen probleem te zijn, het is 

een situatie die juist kansen biedt om meer pati-

enten te behandelen. Een hoge bedbezetting kan 

wel problemen veroorzaken, het vergroot de kans 

op een volle kliniek waardoor patiënten moeten 

worden geweigerd. In dit onderzoek is daarom ge-

keken naar het aantal feitelijk beschikbare bed-

den voor zorg. Op basis hiervan hebben we bere-

kend wat de bedbezetting is van een ziekenhuis. 

Hieruit is af te leiden welke ziekenhuizen een 

meer professionele patiëntenlogistiek zouden 

kunnen gebruiken zodat ze minder patiënten hoe-

ven te weigeren.

1 ´t Lange Land ziekenhuis heeft geen maatschappelijk jaarverslag over 2010 per 10 oktober 2011 gedeponeerd.
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Gewogen gemiddelde ligduur 

Ziekenhuizen maken in hun maatschappelijk jaar-

verslag vaak melding van de gemiddelde ligduur in 

hun kliniek. Wij zijn echter van mening dat de vo-

rig jaar door ons geïntroduceerde term ‘gewogen 

gemiddelde ligduur’ een beter beeld geeft van de 

ligduur in een ziekenhuis. Dit is zeker zo in het 

licht van de al jaren gestaag dalende ligduur die 

mede een gevolg is van een verplaatsing van zorg 

van kliniek naar dagbehandeling.

De gewogen gemiddelde ligduur wordt bepaald 

door een dagbehandeling in rekening te brengen 

als verpleegdag. Het aantal dagbehandelingen 

wordt vervolgens opgeteld bij het aantal verpleeg-

dagen. Het geheel (zie onderstaande formule) 

wordt gedeeld door het aantal opnamen, aange-

vuld met het aantal dagbehandelingen. Zo ontstaat 

een gewogen gemiddelde ligduur die per defi nitie 

lager is dan de gemiddelde ligduur. 

De gemiddelde ligduur kan een vertekend beeld ge-

ven omdat alleen het aantal verpleegdagen in het 

ziekenhuis is meegenomen in de berekening. Behan-

delingen die voorheen twee verpleegdagen duurden 

bijvoorbeeld en nu in een dag worden gedaan, vallen 

dan niet meer onder het ziekenhuis maar onder de 

polikliniek. Hierdoor zal in ziekenhuizen die klinische 

behandelingen overhevelen naar een dagbehande-

ling de gemiddelde ligduur stijgen. Het lijkt dan alsof 

het ziekenhuis het ‘minder goed’ is gaan doen terwijl 

de patiënt in werkelijkheid sneller wordt geholpen. 

De gewogen gemiddelde ligduur voor alle Ne-

derlandse ziekenhuizen was in 2010 3,17 dagen. 

Dit is lager dan in 2009 (3,32) en weer lager dan in 

2008 (3,50). In 2010 is de gewogen gemiddelde lig-

duur met 4,5% afgenomen ten opzichte van 2009.

Ranglijst gewogen gemiddelde ligduur

In tabel 1 is de top 10 van de gewogen gemiddelde 

ligduur weergegeven. De volledige ranglijst is te-

rug te vinden in bijlage 1 bij deze rapportage. De 

ranglijst wordt aangevoerd door het Zaans Medisch 

Centrum met een gewogen gemiddelde van 2,41. 

Net als vorig jaar neemt het Zaans Medisch Cen-

trum wederom de koppositie in. 

Behandelingen worden steeds korter, en dat re-

sulteert in meer dagbehandelingen. Zo neemt het 

aantal dagbehandelingen toe onder andere door 

invoering van bijvoorbeeld pijnpoli’s zoals in het 

Refaja Ziekenhuis. 

Rang Ziekenhuizen Type Gewogen 
gemiddelde
ligduur

Verhouding 
dag-behan-
delingen/
verpleeg-
dagen

1 Zaans Medisch 
Centrum

Perifeer 2,41 40%

2 Rijnland 
Ziekenhuis

Perifeer 2,61 29%

3 Maasstad 
Ziekenhuis

Perifeer 2,67 23%

4 Waterland 
Ziekenhuis

Perifeer 2,71 29%

5 Ziekenhuis 
Amstelland

Perifeer 2,71 27%

6 Deventer 
Ziekenhuis

Topklinisch 2,72 25%

7 St. Jansdal 
Ziekenhuis

Perifeer 2,73 24%

8 Meander Medisch 
Centrum

Topklinisch 2,76 23%

9 Zuwe Hofpoort 
ziekenhuis

Perifeer 2,77 22%

10 Refaja Ziekenhuis Perifeer 2,78 27%

Tabel 1: Top 10 gewogen gemiddelde ligduur 2010. 

Formule: Gewogen gemiddelde ligduur

Gewogen gemiddelde ligduur =
 (aantal verpleegdagen + aantal dagbehandelingen)

                                             (aantal opnamen + aantal dagbehandelingen)
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Naast de gemiddeld ligduur is het ook zinvol te 

kijken naar de verhouding dagbehandelingen – ver-

pleegdagen. Hoe meer dagbehandelingen er zijn 

des te lager is de gewogen gemiddelde ligduur. De 

dagbehandeling wordt immers als één dag gere-

kend. In Nederlandse ziekenhuizen ligt het verhou-

dingspercentage op gemiddeld 20 procent. Dit is 

een verhoging ten opzichte van 2009 (18%). 

Het Zaans Medisch Centrum heeft met 40% 

ook het hoogste verhoudingsgetal. Het ziekenhuis 

scoort hiermee beduidend hoger dan de andere 

ziekenhuizen in de top 10. De spreiding in dit ver-

houdingsgetal is, net als in 2009, groot: van maxi-

maal 40% in het Zaans Medisch Centrum tot de 

laagste waarde van 9% in een ziekenhuis. 

Ligduur naar type ziekenhuis

Wanneer er wordt gekeken naar type ziekenhuis 

zijn er grote verschillen te zien. In de ranglijst van 

gewogen gemiddelde ligduur is te zien dat in de 

top 10 vooral perifere ziekenhuizen staan, aange-

vuld met enkele topklinische ziekenhuizen. Van de 

topklinische ziekenhuizen scoort het Deventer Zie-

kenhuis het beste. Het Deventer ziekenhuis staat 

met een gewogen gemiddelde ligduur van 2,72 op 

de 6e plaats. De academische ziekenhuizen blijven 

hierbij achter. Het kortst scorende academische 

ziekenhuis is het UMC St. Radboud. Dat staat met 

een gewogen gemiddeld ligduur van 3,25 dagen op 

de 60e plaats in de totale ranglijst. 

 In tabel 2 is nog eens de rangorde van het gewo-

gen gemiddelde weergegeven per type ziekenhuis. 

Ook daarin zijn grote verschillen te zien. Perifere 

ziekenhuizen verwijzen vaak naar topklinische zie-

kenhuizen als ze zelf de specialiteit niet in huis heb-

ben, idem verwijzen die op hun beurt door naar 

academische ziekenhuizen als behandelingen com-

plexer zijn daarmee vaak langduriger. De complexi-

teit van de behandeling speelt een rol, vermoede-

lijk is ook het extra opleidingskarakter bij academi-

sche ziekenhuizen en bij topklinische ziekenhuizen 

van invloed. Dit zijn zaken die zich vertalen in een 

langere ligduur. 

Rang Academische 
Ziekenhuizen

Gewogen 
gemiddelde

ligduur

Verhouding dag-
behandelingen/
verpleegdagen

1 UMC St. Radboud 3,25 23%

2 VU Medisch Centrum 3,48 16%

3 LUMC 3,76 15%

Tabel 2:  Top 3 gewogen gemiddelde ligduur per type 

ziekenhuis.

Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur Zaans Medisch Centrum

“Wij hebben al jaren een duidelijke manier van patiëntgericht werken waarbij wij tot doel hebben 

dat patiënten niet onnodig lang opgenomen zijn. Het Zaans Medisch Centrum heeft  bijvoorbeeld 

een stringent nuchter opnemen beleid. In 80% van de opnamen worden patiënten op de dag van 

de OK nuchter opgenomen en niet op de avond van te voren. Dat scheelt per opname één dag. 

Daarnaast kijken wij kritisch naar welke ingrepen in dagbehandeling kunnen. Het Zaans Medisch 

Centrum heeft een pijncentrum waar veel pijnbestrijding in dagbehandeling wordt gedaan. Hier-

door doen wij relatief veel dagopnames ten opzichte van het totaal aantal verpleegdagen. Daar-

naast hebben wij een goede samenwerking met de AWBZ-instelling in onze regio, waardoor uit-

behandelde patiënten via een transitorium naar meer geschikte zorg doorstromen. Dat voorkomt 

dat mensen langer dan nodig in het ziekenhuis verblijven. In de toekomst sturen wij middels een 

organisatiebreed leantraject ‘Blijvend Beter’ naar verdere verbeteringen”, aldus Rob Dillmann, 

voorzitter Raad van Bestuur Zaans Medisch Centrum.



9Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010  –  Coppa Consultancy

Rang Top Klinische 
Ziekenhuizen

Gewogen 
gemiddelde

ligduur

Verhouding dag-
behandelingen/
verpleegdagen

1 Deventer Ziekenhuis 2,72 25%

2 Meander Medisch 
Centrum

2,76 23%

3 Reinier de Graaf 
Groep

2,81 23%

Rang Perifere 
Ziekenhuizen

Gewogen 
gemiddelde

ligduur

Verhouding dag-
behandelingen/
verpleegdagen

1 Zaans Medisch 
Centrum

2,41 40%

2 Rijnland Ziekenhuis 2,61 29%

3 Maasstad Ziekenhuis 2,67 23%

Vervolg tabel 2.

De variatie in ligduur tussen ziekenhuizen blijkt 

groot. Het duidt er op dat in de meeste zieken-

huizen nog grote veranderingen mogelijk zijn, er 

kan dus nog veel worden geleerd van anderen. 

Perifere ziekenhuizen noteren de kortste score 

met een gewogen gemiddelde ligduur van 2,41 

voor het Zaans Medisch Centrum. Aan de andere 

kant van het spectrum staat ZorgSaam Zeeuws 

Vlaanderen met 3,77 als langste gewogen gemid-

delde ligduur bij de perifere ziekenhuizen. 

Grafi ek 1: Gewogen gemiddelde per type ziekenhuis. 

De topklinische ziekenhuizen blijven met hun 

ligduur redelijk in de buurt van de perifere zie-

kenhuizen (zie grafi ek 1). Het Deventer Zieken-

huis heeft een kortst gewogen gemiddelde lig-

duur van 2,72, het Rijnstate heeft met een score 

van 3,74 ligdagen de langst gewogen gemiddelde 

ligduur. Er zit een volle dag tussen de ligduur in 

deze twee ziekenhuizen. Dit is opvallend. Zie-

kenhuis Rijnstate bestaat immers uit meerdere 

locaties waarvan zeker de locatie Zevenaar een 

perifeer karakter heeft.

Net als in 2009 blijven de academische zieken-

huizen qua gewogen gemiddelde ligduur achter 

bij andere ziekenhuizen. Het UMC St. Radboud 

heeft de kortste score met een gewogen gemid-

delde ligduur van 3,25 dagen. Ook bij academi-

sche ziekenhuizen is de spreiding groot. Het UMC 

Groningen heeft met een gewogen gemiddelde 

ligduur van 5,32 de langste score in de academi-

sche sector, of wel gemiddeld twee ligdagen lan-

ger dan de kortst scorende. 

De grote spreiding die tussen ziekenhuizen 

wordt gevonden, toont aan dat er in iedere cate-

gorie ziekenhuizen koplopers zijn die er in sla-

gen hun patiëntenlogistiek slimmer in te richten 

dan andere ziekenhuizen. Door te sturen op het 

gewogen gemiddelde wordt de hele ziekenhuis-

keten aangestuurd, zowel de poli, de dagbehan-

deling als de kliniek. 

Gemiddelde ligduur

Om de informatie te complementeren vermelden 

we in deze rapportage ook de gemiddelde lig-

duur over 2010. Die gemiddelde ligduur is bere-

kend op basis van het aantal verpleegdagen en 

opnamedagen. De gemiddelde ligduur in alle zie-

kenhuizen bedroeg in 2010 5,42 dagen. In 2010 is 

de gemiddelde ligduur opnieuw gedaald, met 

3,5% ten opzichte van 2009 (5,62 dagen). In 2008 

bedroeg de gemiddelde ligduur 5,89 dagen. 

De top 10 is weergegeven op de volgende pagina 

in tabel 3, de volledige ranglijst is weergegeven 

in bijlage 2. 
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Rang  Ziekenhuizen Type Gemiddelde 
ligduur

1 Maasziekenhuis 
Pantein

Perifeer 4,37

2 Maasstad Ziekenhuis Perifeer 4,38

3 Diaconessenhuis 
Leiden

Perifeer 4,41

4 Zuwe Hofpoort 
ziekenhuis

Perifeer 4,57

5 Ziekenhuis Bronovo Perifeer 4,57

6 BovenIJ ziekenhuis Perifeer 4,57

7 Flevoziekenhuis Perifeer 4,68

8 Martini ziekenhuis Topklinisch 4,68

9 Meander Medisch 
Centrum

Topklinisch 4,69

10 Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis

Topklinisch 4,69

Tabel 3: Top 10 gemiddelde ligduur 2010.

De top 10 van gemiddelde ligduur ziet er anders 

uit dan de top 10 van de gewogen gemiddelde lig-

duur. Maasziekenhuis Pantein voert met de laag-

ste score de top 10-lijst aan bij de gemiddelde 

ligduur. Drie van de ziekenhuizen in deze top 10 

staan ook in top 10 van de gewogen gemiddelde 

ligduur, te weten: Maasstad Ziekenhuis, Zuwe 

Hofpoort ziekenhuis en het Meander Medisch Cen-

trum. De aanwezigheid van het aantal top klini-

sche ziekenhuizen in de top 10 is bij de gemid-

delde ligduur drie in plaats van twee bij de gewo-

gen gemiddelde ligduur. 

De gemiddelde ligduur voor alle drie de typen 

ziekenhuizen is in 2010 opnieuw gedaald. De peri-

fere ziekenhuizen hebben de kortste ligduur, de 

academische de langste. In grafi ek 2 zijn de aan-

tallen weergeven. 

Grafi ek 2: Gemiddelde ligduur per type ziekenhuis 2010. 

Roel Jutten, directie Maasziekenhuis Pantein

“Het Maasziekenhuis heeft de ligduur het afgelopen jaar weten te verkorten met bijna 14 procent. 

Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten zo spoedig mogelijk weer terug zijn in de eigen 

vertrouwde omgeving. Deze vertrouwde omgeving is over het algemeen de beste basis voor een 

goed herstel. Een korte ligduur is ook belangrijk voor het betaalbaar houden van de zorg. Ove-

rigens doet het ziekenhuis er alles aan om de patiënten tijdens de opname een zo comfortabel 

mogelijk verblijf te bieden. Het nieuwe Maasziekenhuis biedt patiënten enorm veel privacy, uit-

gebreide keuzemogelijkheden voor maaltijden en internetverbinding op de kamer zodat patiënten 

en familie en/of vrienden ook makkelijk contact met elkaar kunnen onderhouden. Het verblijf 

moet zo thuis mogelijk voelen, maar we kunnen thuis natuurlijk niet vervangen. We benutten onze 

beschikbare capaciteit zo goed mogelijk. Soms brengen we patiënten onder op andere afdelingen. 

Onnodige wachttijden worden zo voorkomen. Uiteraard vraagt zo’n werkwijze wel extra aan-

dacht. Duidelijke werkafspraken en protocollen zijn een voorwaarde. Door de schaal en het profi el 

van ons ziekenhuis en de aanwezigheid van een enorm gemotiveerd team medisch specialisten en 

verpleegkundigen is dat haalbaar. Wij zijn blij dat onze aanpak z’n vruchten afwerpt. Een goede 

motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg”, aldus Roel Jutten, directie Maasziekenhuis 

Pantein. 
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Trend

Er zijn verschillende zaken die van invloed zijn op 

de positionering van een ziekenhuis in de in het 

vorige hoofdstuk besproken ranglijsten. De zwaar-

te van de geleverde zorg en de beschikbare capa-

citeit zijn hier voorbeelden van. Maar ook de de-

mografische kenmerken van de regio waar een zie-

kenhuis is gelokaliseerd, zijn van invloed op de 

aard van de aandoeningen en daarmee op de be-

handeling en op het aantal ligdagen. Dit soort  

effecten zijn bijna niet zichtbaar te maken in onze 

calculaties voor onze ligduur-benchmark.

Eventuele verbeteringen (en verslechteringen) in 

de gewogen ligduur ten opzichte van voorgaande 

jaren zijn wel goed te berekenen. Het zijn cijfers 

waaruit is af te leiden of ziekenhuizen op de goede 

weg zijn. Uit onze berekeningen blijkt dat Neder-

landse ziekenhuizen er de afgelopen drie jaar in 

zijn geslaagd de gewogen gemiddelde ligduur met 

gemiddeld ruim 9% te verlagen van 3,50 dagen in 

2008 naar 3,17 dagen in 2010. Dit is een mooie 

ontwikkeling: meer patiënten hebben hierdoor 

sneller zorg ontvangen. Er zijn ziekenhuizen die 

flink boven dit landelijke gemiddelde zitten, er 

zijn er met een wat kleinere verbetering.

In tabel 4 is de top 10 van beter presterende 

ziekenhuizen weergegeven tussen 2008 en 2010, 

de volledige ranglijst is weergegeven in bijlage 3. 

In de tabel staat zowel de verbetering als de gewo-

gen ligduur van het ziekenhuis.

In de ranglijst is een vergelijkbaar beeld te zien als 

in de ranglijst van de gewogen ligduur. Ook in deze 

top 10 zijn de perifere ziekenhuizen het meest 

prominent aanwezig, ze hebben de hoogste verbe-

teringen doorgevoerd in ligduur. 

De ziekenhuizen met een lage ligduur in 2010 

hebben dat jaar niet altijd de meeste verbeterin-

gen behaald, blijkt uit onze berekeningen. In de 

tabel is dit te zien: de positie op de ranglijst ‘ge-

wogen ligduur’ is hiervoor tussen haakjes weerge-

geven. 

In de afgelopen jaren hebben vrijwel alle zie-

kenhuizen een verbetering van de ligduur gereali-

seerd, variërend van 19,27% tot 1,38% (2010 ten 

opzichte van 2008). 

In de academische ziekenhuizen zijn de verbe-

teringen procentueel het hoogst, gemiddeld bijna 

12 procent de afgelopen drie jaar (zie grafiek 3). 

Zij hebben procentueel de grootste stap voor-

waarts gemaakt. In de cijfers van de individuele 

ziekenhuizen is te zien dat vooral academische 

No. Ziekenhuizen Type Gewogen 
gemiddelde

ligduur

Verbetering
2008-2010

Verbetering
2009-2010

1 (5) Ziekenhuis Amstelland Perifeer 2,71 19,27% 12,71%

2 (22) Slingeland Ziekenhuis Perifeer 2,89 18,63% 9,08%

3 (57) Vlietland Ziekenhuis Perifeer 3,21 17,67% 5,99%

4 (70) IJsselland Ziekenhuis Perifeer 3,35 17,65% 4,09%

5 (12) Maasziekenhuis Pantein Perifeer 2,78 17,27% 13,94%

6 (55) Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Topklinisch 3,20 16,40% 14,44%

7 (45) Ziekenhuis Bernhoven Perifeer 3,12 16,16% 7,31%

8 (18) Albert Schweitzer Ziekenhuis Topklinisch 2,87 16,15% 9,86%

9 (48) Saxenburgh Groep Perifeer 3,14 16,03% 7,87%

10 (8) Meander Medisch Centrum Topklinisch 2,76 15,41% 10,14%

Tabel 4: Top 10 verbetering gewogen gemiddelde ligduur 2008-2010.
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ziekenhuizen fl ink op weg zijn om de gewogen ge-

middelde ligduur te verbeteren. Daar is, anders 

geredeneerd, ook voldoen ruimte voor, er zijn nog 

kansen genoeg. 

Grafi ek 3: Verbetering ligduur per type ziekenhuis 2008-2010. 

In tabel 5 is de top 3 van de verbetering van de 

gewogen gemiddelde ligduur 2008-2010 van elk 

type ziekenhuis weergegeven; in de tabel is boven-

dien (tussen haakjes) de rangorde weergegeven in 

de lijst van gewogen ligduur.

Rang Academische 
Ziekenhuizen

Verbetering 
2008-2010

Gewogen 
gemiddelde

1 (60) UMC St. Radboud 15,13% 3,25

2 (86) Maastricht UMC 13,89% 4,01

3 (89) UMC Groningen 13,81% 5,32

Rang Top Klinische 
Ziekenhuizen

Verbetering 
2008-2010

Gewogen 
gemiddelde

1 (55) Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG)

16,40% 3,20

2 (18) Albert Schweitzer 
Ziekenhuis

16,15% 2,87

3 (8) Meander Medisch 
Centrum

15,41% 2,76

Rang Perifere 
Ziekenhuizen

Verbetering 
2008-2010

Gewogen 
gemiddelde

1 (5) Ziekenhuis Amstelland 19,27% 2,71

2 (22) Slingeland Ziekenhuis 18,63% 2,89

3 (57) Vlietland Ziekenhuis 17,67% 3,21

Tabel 5:  Top 3 van de verbetering van de gewogen ligduur 

2008-2010 van elk type ziekenhuis.

Jacques Moors, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland

Vanaf 2009 zijn we begonnen met ToC, Theory of Constraints. De reden daarvoor lag in het feit 

dat we constateerden dat de gemiddelde verpleegduur in het ziekenhuis relatief lang was en dat 

daar iets aan moest gebeuren omdat we de toenemende vraag niet goed konden verwerken. Daar 

kwam tevens bij dat we met nieuwe initiatieven gingen starten die juist een grotere (behandel)

capaciteit noodzakelijk maakte.

Al snel bleek dat er tussen beleving van de professionals en de aantoonbare redenen van de 

te lange gemiddelde verpleegduur de nodige verschillen waren. Doordat we steeds beter konden 

monitoren wat de werkelijke reden van de langere verpleegduur was, zowel intern als ten aanzien 

van doorstroming naar andere instellingen, konden we gericht maatregelen nemen om die gemid-

delde verpleegduur te verkorten.

Daarnaast is het de afgelopen jaren mogelijk gebleken om de toegenomen vraag veelal door 

dagverpleging te regelen. Zowel door ontwikkeling in toepassing van nieuwe technieken als door 

zorgvuldig te bekijken wat de meest geëigende vorm van behandeling is, hebben we de effi ciency 

aanzienlijk kunnen verbeteren. Dat biedt de mogelijkheid om binnen de bestaande capaciteit 

aanzienlijk meer behandelingen te realiseren”, Jacques Moors, voorzitter Raad van Bestuur Zie-

kenhuis Amstelland.
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Ook het verhoudingsgetal tussen het aantal dag-

behandelingen ten opzichte van de verpleegda-

gen zijn door de jaren heen bekeken. Dit levert 

informatie op over hoe een ziekenhuis zich aan 

het ontwikkelen is als het gaat om patiëntenlogis-

tiek. Is in een ziekenhuis het aantal dagbehande-

lingen hoog, dan levert dan een lagere gewogen 

gemiddelde ligduur op. Er is een grote variatie in 

verhoudingsgetal, in 2010 variërend van een maxi-

mum van 40% tot een minimum van 9%. In 2008 

was dit nog respectievelijk 34% tot 7%. Verhou-

dingsgetallen zijn dus gemiddeld gestegen wat 

wijst op een verschuiving richting dagbehandelin-

gen over de hele linie van ziekenhuizen.

 De tien best presterende ziekenhuizen zijn in 

tabel 6 weergegeven. In de lijst is tevens voor elk 

ziekenhuis de gemiddelde gewogen ligduur weer-

gegeven. 

Rang Ziekenhuizen Type Stijging 
verhoudings-
getal dag-
behandelin-
gen/ver-
pleegdagen

1 (5) Ziekenhuis Amstelland Perifeer 8,01%

2 (2) Rijnland Ziekenhuis Perifeer 6,95%

3 (55) Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG)

Topklinisch 6,80%

4 (12) Maasziekenhuis Pantein Perifeer 6,61%

5 (41) Zorggroep Pasana Perifeer 6,18%

6 (1) Zaans Medisch Centrum Perifeer 6,10%

7 (22) Slingeland Ziekenhuis Perifeer 6,03%

8 (15) Diakonessenhuis (Utrecht) Perifeer 6,00%

9 (18) Albert Schweitzer  
Ziekenhuis

Topklinisch 5,74%

10 (35) Wilhelmina ziekenhuis Perifeer 5,56%

Tabel 6:  Stijgings verhouding dag-behandelingen/ 

verpleegdagen 2010.

Perifere ziekenhuizen zijn prominent aanwe-

zig in deze top 10. Ook de topklinische en acade-

mische ziekenhuizen zijn goed op weg, blijkt uit 

de lijsten. Beide ziekenhuistypen bereiken in de 

ranglijst van mate van verbetering een hogere  

positie dan in de lijst met alleen de gewogen lig-

duur. 

In tabel 7 is te zien dat de gewogen gemid-

delde ligduur de afgelopen drie jaar in alle 

ziekenhuis typen is gedaald. In de academische 

ziekenhuizen gemiddeld iets meer dan in de peri-

fere. 

Type ziekenhuis 2008 2009 2010

Gemiddeld academisch 4,56 4,29 4,02

Gemiddeld topklinisch 3,47 3,31 3,17

Gemiddeld perifeer 3,36 3,18 3,04

Tabel 7:  Gewogen gemiddelde ligduur per typen ziekenhuis 

per jaar.
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Verkorting ligduur per specialisme

In ons onderzoek hebben wij ook gekeken naar de 

invloed per specialisme op de verkorting van de 

ligduur. Hoe groter het specialisme, in termen van 

aantal opnamen en verpleegdagen, hoe groter de 

invloed daarvan is op de gemiddelde ligduur. Niet 

alle ziekenhuis maken in hun jaarverslag onder-

scheid per specialisme. Van de 89 ziekenhuizen 

hebben er 34 ook de gemiddelde ligduur per speci-

alisme in hun maatschappelijk jaarverslag opgege-

ven. We hebben die getallen in het jaarverslag niet 

kunnen controleren. 

We hebben daarom gekozen voor specialismen 

waarvan de gegevens bekend zijn over de jaren 

2008-2010. We hebben alleen de procentuele ver-

betering per ziekenhuis berekend. In dit rapport 

geven we het gemiddelde van de procentuele ver-

betering per specialisme. Aan de hand hiervan is te 

achterhalen waar in het ziekenhuis de (meeste) 

ligduurkorting wordt gerealiseerd. We hebben het 

hier over een gemiddelde ligduur en niet over een 

gewogen gemiddelde ligduur.

In tabel 8 zijn per specialisme de verbetering weer-

gegeven. Per specialisme is de gemiddelde ligduur 

weergegeven, de procentuele verbetering en de 

minimale en maximale ligduur. De belangrijkste 

specialismen in termen van aantal opnamen en 

verpleegdagen zijn cardiologie, chirurgie, interne 

geneeskunde, longgeneeskunde, neurologie en or-

thopedie. 

Medisch specialisme Gemiddelde
ligduur 2010

Verkorting ligduur 
2008-2010

Kortste 
ligduur 2010

Langste
ligduur 2010

Reumatologie 9,72 42,49% 7,20 11,80

Geriatrie 9,77 30,40% 1,80 14,90

Dermatologie 10,67 22,00% 2,70 23,80

Neurologie 6,96 16,25% 4,40 8,60

Chirurgie 5,87 12,30% 4,70 8,10

Longgeneeskunde 6,91 11,53% 5,10 8,80

Cardiologie 4,33 8,72% 3,00 5,20

Orthopedie 5,86 8,63% 3,80 8,30

Gynaecologie en Verloskunde 3,25 8,46% 2,40 5,20

Interne geneeskunde 7,69 8,05% 5,60 10,50

Keel-, Neus en Oorheelkunde 2,64 7,26% 1,80 4,80

Urologie 4,28 7,09% 3,70 6,00

Neurochirurgie 4,87 6,62% 1,70 9,50

Maag, darm- en leverziekten 7,57 5,49% 5,70 10,80

Kindergeneeskunde 5,47 5,09% 3,90 8,70

Plastische chirurgie 3,19 4,88% 2,00 4,60

Oogheelkunde 2,42 3,14% 1,50 4,10

Mondziekte en kaakchirurgie 3,41 0,58% 2,20 6,50

Cardio pulmonale chirurgie 12,48 2,67% 7,60 17,30

Tabel 8: Gemiddelde ligduur per specialisme.
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Gebruik capaciteit

Sinds het afschaffen van de wettelijk erkende bed-

den is er veel onduidelijkheid over hoe groot een 

ziekenhuis feitelijk is. De meeste ziekenhuizen 

vermelden in de maatschappelijk jaarverslag het 

aantal bedden dat ze daadwerkelijk in gebruik 

hebben, de feitelijke bedden.3

Het aantal feitelijke bedden is een boeiend gege-

ven omdat een aantal patiëntenlogistieke theorie-

en waaronder de Theory of Constraints4 er van uit 

gaat dat de beschikbare capaciteit van invloed is 

op de doorstroming en daarmee op de gewogen ge-

middelde ligduur. Uit ons onderzoek blijkt echter 

geen verband tussen de gewogen gemiddelde lig-

duur en de gemiddelde bedbezetting. Een mogelijk 

verklaring hiervoor kan zijn dat ziekenhuizen die 

actief bezig zijn met patiëntenlogistiek ook het 

aantal feitelijk beschikbare bedden tijdig hebben 

aanpast om ‘druk’ op het beddenhuis te houden 

om zo snel besparingen te realiseren.

Een belangrijke parameter bij de beschikbare 

capaciteit is het percentage geweigerde patiën-

ten. Dit aantal mag uiteraard niet hoog zijn. In de 

medische literatuur wordt vaak uitgegaan van een 

percentage geweigerde patiënten tussen 0,1% en 

1%. Het zijn waarden die ons acceptabel en ver-

dedigbaar lijken. Op basis van een wetenschap-

pelijke publicatie van Jones R (2011) (Hospital 

bed occupancy Demystifi ed, British Journal of 

Healthcare Management 17(6): 242-248) is te be-

rekenen welke bedbezettingspercentage past bij 

een ziekenhuis, rekeninghoudend met een accep-

tabel percentage geweigerde patiënten van 0,1% 

-1%.

Aangezien patiënten weigeren onwenselijk is en er 

op dit moment bezuinigd moet worden, hebben 

wij in dit onderzoek gekeken of er sprake is van 

over- of ondercapaciteit in Nederlandse ziekenhui-

zen. Op basis van de indeling van Jones is de over- 

of ondercapaciteit van een ziekenhuis berekend 

door het verschil te nemen tussen optimale bedbe-

zetting en de werkelijke bedbezetting. 

Voor overcapaciteit is een ondergrens van 0,1% 

geweigerde patiënten genomen en voor onderca-

paciteit een percentage van 1% geweigerde pati-

enten.5 Dit betekent dat er altijd lege bedden 

moeten zijn in een ziekenhuis. 

Grafi ek 4:  Relatie bedbezetting en geweigerde patiënt per 

feitelijk beschikbare bedden.

In grafi ek 4 is per grootte van het ziekenhuis uit-

gewerkt wat de maximale bedbezetting mag zijn 

en wat de minimale bedbezetting, gebasseerd op 

het werk van Jones R (2011). Door het feitelijk 

 3 Feitelijk bed is de eenheid van capaciteit van een instelling voor gezondheidszorg waarvan wordt uitgegaan bij de dagelijkse plan-
ning van de te verlenen zorg, overgenomen van CBS.

4 De Theory of constraints (ToC) is een managementtheorie die is ontwikkeld door een Israël geboren businessconsultant, Eliyahu 
Goldratt. De theorie gaat er vanuit dat in elk proces knelpunten zijn, knooppunten van deelprocessen die gepasseerd moeten wor-
den voordat volgende deelprocessen in gang gezet kunnen worden. Zo ontstaat er een plafond voor de capaciteit van een systeem. 
Een knelpunt (ook bottleneck genoemd) in een systeem is vaak met eenvoudige middelen op te lossen. In ziekenhuizen wordt de 
ToC gebruikt om het doel (de patiënt op tijd weer gezond naar huis) te realiseren. Andere theorien zijn Lean en Six Sigma.

5 Het onderzoek van Jones toont ondermeer aan dat het bedbezettingspercentage in kleine ziekenhuizen lager moet zijn om de kans 
op een geweigerde patiënt te laten afnemen.

6 Overcapaciteit betreft het aantal bedden dat er meer aanwezig is dan noodzakelijk om te komen tot een weigeringpercentage van 
0,1%. De lege bedden die nodig zijn om fl uctuaties in patiënten aantallen op te vangen is dus niet meegenomen in de overcapaci-
teit.
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aantal bedden te nemen en het verschil te bere-

kenen met het maximaal of minimaal aantal bed-

den (aan de hand van bedbezettingspercentages) 

is de overcapaciteit respectievelijk ondercapaci-

teit berekend.

Uit de berekeningen blijkt dat patiënten in Ne-

derlandse ziekenhuizen in principe niet geweigerd 

hoeven te worden. Er is namelijk sprake van over-

capaciteit6 van 12% van alle bedden in de Neder-

landse ziekenhuizen. In Nederlandse ziekenhuizen 

is zo een overcapaciteit van 5151 bedden. Dit getal 

is een optelsom van alle over- en ondercapaciteit. 

In de bijlage 4 is de bedcapaciteit van ieder zie-

kenhuis – over- of ondercapaciteit – opgenomen. 

Ziekenhuizen kunnen aan de hand hiervan bepalen 

welke keuzes zij willen maken om onder- of over-

capaciteit tegen te gaan. 

 Ziekenhuizen met te weinig bedden die te veel 

patiënten moeten weigeren, hebben twee opties: 

1.  het verkorten van de gewogen gemiddelde lig-

duur waardoor bedden worden ‘vrij gespeeld’ 

en 

2.  het vergroten van de beddencapaciteit door het 

openen van een nieuwe verpleegafdeling. 

Uit ons onderzoek blijkt dat er bij een groot aantal 

ziekenhuizen voldoende ruimte is voor ligduurver-

korting.

 

Ziekenhuizen met overcapaciteit hebben ook twee 

opties: 

1.  meer patiënten behandelen; als dat niet lukt 

kunnen zij overgaan tot 

2.   het sluiten van verpleegafdelingen. 
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Conclusies

Uit ons onderzoek naar de ligduur in Nederlandse 

ziekenhuizen in 2010 blijkt dat het afgelopen jaar 

de gewogen gemiddelde ligduur en de gemiddelde 

ligduur opnieuw zijn gedaald. De gewogen gemid-

delde ligduur van alle Nederlandse ziekenhuizen is 

in 2010 gedaald naar 3,17 dagen. Dit betekent een 

daling van 4,5 procent ten opzichte van het jaar 

daarvoor, 2009. De kopgroep laat een verbetering 

zien van 15-19% over de periode 2010 – 2008. Naast 

de gewogen ligduur blijft ook de ligduur in de kli-

niek dalen naar 5,42 dagen in 2010. Ten opzichte 

van 2009 is de ligduur met 3,5% gedaald. Dit is een 

mooie ontwikkeling, uit de cijfers blijkt dat de lig-

duur nog steeds verder te verkorten is.

Academische ziekenhuizen kennen een beduidend 

langere ligduur (4,02 dagen) ten opzichte van top-

klinische- en perifere ziekenhuizen. Deze laatste 

twee categorieën ontlopen elkaar niet veel, met 

een gemiddelde van respectievelijk 3,17 en 3,04. 

De academische ziekenhuizen hebben daarentegen 

in 2010 procentueel wel de grootste vooruitgang 

geboekt. 

De specialismen die de grootste ligduurverkorting 

hebben gerealiseerd zijn reumatologie (42,49%), 

geriatrie (30,4%), dermatologie (22%), neurologie 

(16,25%), chirurgie (12,3%) en longgeneeskunde 

(11,53%). Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal 

dagverplegingdagen nog steeds toeneemt ten op-

zichte van de verpleegdagen. Er zijn grote ver-

schillen tussen ziekenhuizen. Daaruit is af te lei-

den dat veel ziekenhuizen nog steeds veel kunnen 

winnen.

 Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederlandse 

ziekenhuizen voldoende bedden beschikbaar zijn. 

Dit is mede het gevolg van een steeds verder da-

lende gewogen ligduur. Uit berekeningen blijkt dat 

er in Nederland, gerekend over alle ziekenhuizen, 

sprake is van een overcapaciteit van 12%. Dit komt 

overeen met ruim vijfduizend bedden.
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Verantwoording

De gegevens voor dit onderzoek zijn uit de maat-

schappelijke jaarverslagen van de ziekenhuizen 

gehaald, over 2008, 2009 en 2010. Indien er geen 

informatie beschikbaar was over het feitelijk aan-

tal bedden zijn gegevens opgevraagd bij de raden 

van bestuur van de ziekenhuizen.

Vier zorgspecifieke ziekenhuizen (het Oogzieken-

huis in Rotterdam, de Sint Maartenskliniek in 

Nijmegen,het Centraal Militair Hospitaal in Utrech-

ten en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) 

zijn buiten beschouwing gelaten. Zij zijn wat zorg-

verlening en omvang betreft moeilijk vergelijkbaar 

met algemene, topklinische en academische zie-

kenhuizen.

De gegevens van het ziekenhuis Leveste zijn op-

gebouwd uit de cijfers van het Scheper zieken-

huis en van het Bethesda ziekenhuis van 2010. 

De gegevens van het Bethesda ziekenhuis zijn als 

vergelijk aangehouden voor de jaren 2008 en 

2009. ‘t Lange Land had op 10 oktober 2011 nog 

geen jaarrekening gedeponeerd. De gegevens 

van 2009 van dit ziekenhuis zijn overgenomen 

voor 2010. Zodra deze gegevens over 2010 be-

schikbaar zijn, zullen de bijlagen bij deze rap-

portage worden bijgewerkt. Hoeveel feitelijke 

bedden er in het LUMC zijn, hebben we niet kun-

nen achterhalen. Er zijn geen correcties uitge-

voerd voor eventuele verschillen in sociaal-eco-

nomische status, etniciteit en demografische 

kenmerken van de populatie.

De definitie van een feitelijke bed is de eenheid 

van capaciteit van een instelling voor gezondheids-

zorg waarvan wordt uitgegaan bij de dagelijkse 

planning van de te verlenen zorg. De definitie is 

overgenomen van het CBS. Om enige verduidelij-

king te geven op deze definitie hebben wij er voor 

gekozen om te verwijzen naar alle aanwezige bed-

den incluis wiegen en IC-bedden waar ook formatie 

aan is gekoppeld. 

In het onderzoek is de gewogen gemiddelde lig-

duur centraal gesteld om de verschuiving van kli-

niek naar dagbehandeling te kunnen achterha-

len. Een tweede aspect dat speelt is de verschui-

ving van behandelingen van polikliniek naar dag-

verpleging. Door meerdere polikliniekbezoeken 

te combineren tot één dagbehandeling is financi-

eel voordeel te behalen omdat een dagbehande-

ling meer opbrengt dan meerdere polibezoeken. 

Het voordeel is dat ook de patiënt wordt gehol-

pen: die hoeft maar één keer naar het zieken-

huis. Het is een ontwikkeling die in bijna alle 

ziekenhuizen speelt, al jaren. We hebben dit ef-

fect onderkend, het is echter niet relevant voor 

de gemiddeld gewogen ligduur. Wanneer er in de 

tekst wordt gesproken over een gemiddelde over 

alle ziekenhuizen dan zijn de scores van de indi-

viduele ziekenhuizen gedeeld door het aantal 

ziekenhuizen.

Van 34 ziekenhuizen die ook de gemiddelde ligduur 

per specialisme in hun maatschappelijk jaarverslag 

opgegeven hebben, hebben wij het getal zoals op-

gegeven in het maatschappelijk jaarverslag niet 

kunnen controleren. In de detailanalyse over 2009 is 

gebleken dat deze getallen niet voor de volle 100% 

vergelijkbaar zijn. Voor een trendanalyse zijn deze 

wel bruikbaar omdat de ziekenhuizen dezelfde be-

rekening hebben toegepast in 2009 en in 2010.

Het uitgevoerde onderzoek is gedaan voor de 

diverse medisch specialismen. De verschillen per 

specialisme zijn buiten de rapportage gehouden.

Bij het samenstellen is de grootste mogelijke 

zorgvuldigheid betracht. Indien u van mening bent 

dat er een onjuist getal over uw ziekenhuis is  

gepubliceerd dan kunt u contact opnemen met  

Bas Bouwman via bas.bouwman@coppa.nl of via 

026 365 33 96. Indien nodig zullen wij de bijlagen 

bij deze rapportage aanpassen.
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www.basbouwman.nl en www.coppa.nl onder het 

kopje dossier ligduur.

1. Ranglijst gewogen gemiddelde ligduur 2010

2. Ranglijst gemiddelde ligduur 2010

3.  Ranglijst verbetering gewogen gemiddelde 

ligduur 2008-2010

4. Onder- of overcapaciteit bedden 2010



IJsselburcht 3

6825 BS  Arnhem

+31 (0)26 365 33 94

www.coppa.nl

© 2011, Coppa Consultancy


