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MKBA = Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(Romijn & Renes, 2013) 



A = Analyse 

 



(CPB & PBL, 2013) 



A ≠ Aanname 



A = Analyse in soorten en maten 

(Faber en Mulders, 2012) 



B = Baten 

 

 

● “Een econoom is iemand die van alles de prijs weet, maar 
van niets de waarde kent.” 
– (Naar Oscar Wilde, 1854-1900) 

 

● Macro-economen kunnen leren van gezondheidseconomen 
– Kosten-effectiviteitsonderzoek 

– PM posten in MKBA’s en de waarde van gezondheid 

 









 
 
B = Basis voor Baten 

 

Kern van een MKBA: causale effectrelatie 

 

Wat we zien: 
– Causaliteit zelden aangetoond 

– Rekenen met effecten uit het verleden 

– Effecten op deelterrein geëxtrapoleerd 

– Effectschatting door experts (“effectenarena”) 

– Buitenlands onderzoek / andere context 

– En vooral: veel aannames 



Waarde van gezondheid 

    (Van Gils et al., 2014) 



K = Kosten 

 

 

● “Kosten zijn in geld gewaardeerde offers.” 
– (H.J. van der Schroeff, Kosten en Kostprijs, 1974) 

 

● Opportunity costs 
– Tarieven versus kostprijzen 

– BTW 

 

● Gezondheidseconomen kunnen leren van macro-economen 
– Productiviteitskosten 

– Human capital versus frictiekosten 



Frictie over productiviteitskosten 

● Frictiekosten 
– ‘In de kostenhandleiding wordt, in navolging van de richtlijnen voor 

farmaco-economisch onderzoek, aanbevolen uit te gaan van de 
frictiekostenmethode. Deze benadering gaat uit van de gedachte dat 
binnen een productieproces uiteindelijk iedereen vervangbaar is. 
Productieverliezen of additionele productiviteitskosten treden slechts op 
tijdens de periode die nodig is voor opvulling van de ontstane vacature 
als gevolg van lang werkverzuim.’ (CVZ, 2010)  

● Human capital 
– ‘[D]e richtlijn van het CVZ [gaat] ervan uit dat arbeidsaanbodeffecten van 

zorgbeleid tijdelijk zijn. Dit is gebaseerd op de gedachte dat het extra 
arbeidsaanbod bestaand arbeidsaanbod verdringt. In tijden van grote 
onvrijwillige werkloosheid is dat correct. Bij structurele effecten neemt 
door het extra arbeidsaanbod ook de werkgelegenheid toe en is geen 
sprake van verdringing.’ (CPB & PBL, 2013)  



Voorbeeld: reumatoïde artritis 

(Van den Hout et al., 2009) 



M = Maatschappelijk 

 

● Alle kosten en baten van alle partijen 

● Maatschappelijke waardering van kosten en baten 



Voorbeeld: MKBA tabel gezonde wijk 

(E-book Gezonde wijk in praktijk, 2012) 



M = maatschappelijke waardering 

 

● Baten: waarde van een quality adjusted life year 
– Gezondheid vanuit individueel of maatschappelijk perspectief 

– Afhankelijk van leeftijd of ernst van ziekte? 

– Verschillend voor curatie en preventie? 

– Identificeerbaar versus statistische levens? 

 

● Kosten: marginale kosten van collectieve financiering 
– Eén euro collectieve financiering kost 1,50 euro (Bas Jacobs) 

– Vanwege remmend effect loonkosten op arbeidsparticipatie 

– Voor de zorg een relevant onderwerp 

– Algemene Leidraad CPB & PBL kiest verlegenheidspositie 

 

 



K = Kritiek 

(ESB Dossier MKBA, okt 2014) 



MKBA ≠ Ministeriële besluitvorming 

 

● Een burger is meer dan een consument 

● En een MKBA is niet meer dan een instrument 

 

● Andere overwegingen kunnen zwaarder wegen 
– Zeldzame ziekten: 15 miljoen euro voor 1 QALY bij de behandeling van de 

ziekte van Fabry (niet klassieke variant) 

– Ethische overwegingen (bijvoorbeeld bij preventie) 

– Verdelingseffecten 

– NB.MKBA maakt zichtbaar wat deze argumenten waard zijn (ook in euro’s) 

 

● Aanbeveling RIVM in Volksgezondheid Toekomstverkenning 
– Verdelingseffecten in een zorg MKBA altijd afzonderlijk rapporteren 



M = Meer en Maatwerk 



M = Mogelijke onderwerpen voor MKBA 

(Pomp et al., 2014) 



 


