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België geeft minder uit aan medische zorg
dan Nederland.

In Nederland wordt per inwoner meer uitgegeven aan gezondheidszorg
dan in België, maar minder dan in Frankrijk en Duitsland. Dit staat in de
Engelstalige CBS publicatie "International Comparison of Health Care
Data" die vandaag verschijnt. In deze door Kluwer uitgegeven publicatie
worden de kosten van de gezondheidszorg in Nederland met behulp
van een nieuwe onderzoeksmethode vergeleken met België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. In België zijn de
uitgaven aan gezondheidszorg het laagst van de zes onderzochte
landen, in Zwitserland het hoogst. Een zelfde beeld vertonen de
uitgaven voor de intramurale zorg. Ook voor extramurale zorg scoort
Zwitserland de hoogste uitgaven, Nederland de laagste. De Denen
geven het minst uit aan genees- en hulpmiddelen, de Fransen het
meest.

Uitgaven aan genees- en hulpmiddelen het kleinst in Denemarken

In Denemarken zijn de uitgaven per inwoner aan genees- en
hulpmiddelen relatief laag. In Denemarken wordt hieraan 7 procent
minder uitgegeven dan in Nederland. In Frankrijk zijn deze uitgaven 60
procent hoger dan in Nederland.

In Nederland wordt 15 procent van de totale uitgaven aan
gezondheidszorg uitgegeven aan genees- en hulpmiddelen, in België
meer dan 20 procent.

Belang van intramurale zorg groot

In de onderzochte zes landen is het aandeel van de kosten van
intramurale zorg in de gezondheidszorg erg groot. De uitgaven in
procenten van de totale kosten variëren van 46 procent in Duitsland tot
66 procent in Denemarken. In Nederland is het aandeel 59 procent.

Tegenover het relatief geringe aandeel in Duitsland staat een relatief
groot aandeel van de niet-intramurale zorg (extramuraal en preventie),
te weten 35 procent. In Nederland komen de kosten voor deze twee
soorten gezondheidszorg op 20 procent.
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Preventie in geld gemeten onbelangrijk

In geld gemeten is de preventieve sector in alle landen die betrokken
zijn in de vergelijking van weinig belang. In vijf van de zes landen wordt
circa 2 procent van de totale uitgaven aangewend voor preventieve
programma's. Alleen in Denemarken wordt 4 procent uitgegeven aan
deze zorg.

Technische toelichting
Deze publicatie is een bewerking van een tweetal
onderzoeksrapporten, die in 1996 en 1998 door het CBS werden
uitgebracht aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht in 1994
de vergelijkbaarheid na te gaan van gegevens over een aantal
geselecteerde kenmerken van de gezondheidszorg in enkele
omliggende landen en om waar mogelijk de vergelijkbaarheid te
vergroten.

Bij dit project werden naast Nederland de volgende landen betrokken:
België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

De eerste fase richtte zich op de intramurale gezondheidszorg (1994-
1995) en in de tweede fase. (1996-1997) kwamen de extramurale
gezondheidszorg, de preventie, medische producten en overige
diensten aan de orde.

Deze uitgave bevat een weergave van de resultaten en een
beschrijving van de ontwikkelde onderzoeksmethoden. De activiteiten in
de gezondheidszorg dienden als uitgangspunt bij de beschrijving van
de nationale systemen van gezondheidszorg en de grenzen van deze
systemen. Daarna werden vergelijkbare pakketten van zorg
samengesteld op bilateraal niveau, d.w.z. vergelijkingen van Nederland
met elk van de betrokken landen.

Een volgende bewerking leidde tot een multilateraal vergelijkbaar
pakket van zorg, het zogenaamde "common comparable package"
(CCP), dat als een instrument voor verdere internationale vergelijking
kan worden gezien.

In dit nieuwe CBS onderzoek is voor het eerst geprobeerd delen van de
gezondheidszorg in verschillende landen vergelijkbaar te maken door
pakketten van zorg samen te stellen op basis van de activiteiten die
door de verstrekkers van zorg worden uitgevoerd. In de door het CBS
gehanteerde benadering zijn de verschillen (voor 1994 en 1995) tussen
de landen geringer dan blijkt uit onderzoeken en cijfermateriaal van de
OECD.

De door het CBS ontwikkelde methode is toegepast op financiële
gegevens in de gezondheidszorg, maar leent zich ook voor toepassing
op andere gegevenssoorten en op andere economische sectoren.
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Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal
Bureau voor de Statistiek, dhr. C.J.P.M. van Mosseveld tel. (070) 337
52 92. De publicatie (302 pagina's, ISBN 0-7923-5715-9, Prijs f 250,00)
kunt u bestellen bij Kluwer Academic Publishers, t.a.v.
Orderverwerking, fax (078) 639 23 77.

Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.


