
Inzetbaarheid medisch specialisten is in de afgelopen jaren
veranderd

Wachttijden in de ziekenhuiszorg dreigen toe te nemen als gevolg van capaciteitstekorten bij het medisch
personeel. Dit is de belangrijkste conclusie van het Institute for Public Sector Efficiency (IPSE) Studies in hun
rapport Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten, uitgevoerd op verzoek van het Capaciteitsorgaan.
Deze tekorten zijn niet alleen een gevolg van de toenemende vraag naar medisch specialistische zorg door de
vergrijzing, maar ook door de toenemende inzet van medisch specialisten per behandelde patiënt.
Er gaat steeds meer tijd naar complexere patiënten en de intensiteit van behandelingen neemt hierdoor toe.

Lees hier het volledige artikel Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten 
Zie ook de website van het Capaciteitsorgaan

Module Onderwijs toegevoegd aan database TiPS

Sinds kort is de module Onderwijs beschikbaar in de - voor iedereen toegankelijke database - TiPS. Zie
https://www.trendsinpubliekesector.nl/onderwijs Hier vindt u een schat aan informatie over het onderwijs
uitgesplitst in Primair- en Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO en WO.
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Door de gebruikersvriendelijke opzet van TiPS zijn die trends voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk. Voor
de politiek, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Maar ook journalisten, studenten, publieke
dienstverleners én natuurlijk alle andere burgers kunnen in TiPS snel vinden wat er allemaal met het
belastinggeld is en wordt gedaan.

IPSE Studies onderzoeker Alex van Heezik spreker tijdens
themasessie Operatie Inzicht in Kwaliteit (OIIK)

Vanuit de Operatie Inzicht in Kwaliteit faciliteert het Ministerie van Financiën in samenwerking met de
Rijksacademie kennisdeling tussen departementen over good practices in evaluatie in de vorm van vijf
themabijeenkomsten. De 2e themasessie op 28 maart jl. stond in het teken van kansen en uitdagingen op het
gebied van data.

Alex van Heezik van IPSE Studies uit Delft vertelde over de data die IPSE Studies gebruikt voor het meten van
doelmatigheid en productiviteit van publieke organisaties en sectoren en de open access database TiPS 

De middag stond in het teken van intervisie: elkaar verder helpen met data-vraagstukken die momenteel leven
bij de initiatieven die zijn gestart binnen de Operatie Inzicht in Kwaliteit. 

IPSE Studies beoogt het empirisch onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke sector in 
Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een 

doelmatige publieke sector. Vragen? Neem contact op via info@ipsestudies.nl
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