
De totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland wijken

niet opvallend veel af van die in vijf andere West-Europese lan-

den. Wel zijn er tamelijk grote verschillen in de uitgaven van de

verschillende onderdelen die in het die in een door het Centraal

Bureau voor de Statistiek uitgevoerd vergelijkend onderzoek

zijn betrokken.

Zorgsystemen
In Nederland komen de kosten van de gezondheidszorg volgens

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-

ling (OESO) in 1995 uit op 8,8 procent van het bruto binnen-

lands product (BBP). Denemarken geeft volgens de OESO slechts

6,6 procent van het BBP aan de gezondheidszorg uit, Duitsland

daarentegen 10,3 procent. Nederland is hiermee een midden-

klasser in Europa. Door de OESO is echter geen rekening gehou-

den met de grote verschillen in zorgsystemen tussen de landen.

Om de uitgaven tussen de landen beter te kunnen vergelijken,

heeft het CBS een vergelijkbaar pakket van medische diensten,

producten en zorgvoorzieningen samengesteld. Dit is het

Gemeenschappelijk Vergelijkbaar Pakket (GVP).

Frankrijk duurste land
De uitgaven van het GVP als een percentage van het BBP in de

zes onderzochte landen lopen uiteen van 7,2 in Denemarken tot

10,4 in Frankrijk. De verschillen tussen de landen in de uitga-

ven aan het GVP zijn kleiner dan in de OESO-databestanden.

Het verschil tussen het goedkoopste en duurste land in de

OESO-dataset is 3,7 procent, in het GVP is dit verschil 3,2 pro-

cent. De kosten van de gezondheidszorg in dollars per hoofd

lopen eveneens sterk uiteen. In Nederland wordt voor het GVP

per inwoner meer uitgegeven dan in België, maar minder dan in

Frankrijk en Duitsland. In Zwitserland wordt per hoofd van de

bevolking het meest uitgegeven. Op basis van de OESO-cijfers

wordt ook in Zwitserland per inwoner het meest besteed aan de

gezondheidszorg. In Denemarken wordt per inwoner het minst

uitgegeven.

Gezondheidszorg duur in Zwitserland, goedkoop in Denemarken

Goedkope en dure zorg

Per inwoner zijn de kosten van een standaardpakket aan medische voorzieningen het hoogst in
Zwitserland en het laagst in België. In procenten van het bruto binnenlands product zijn deze
uitgaven het hoogst in Frankrijk en Duitsland en het laagst in Denemarken.
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De Nederlandse gezondheidszorg is niet duur vergeleken met een aantal andere Europese landen. Een standaardpakket

medische voorzieningen kost in ons land aanzienlijk minder dan in Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zwitserland.
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Intramurale zorg
De intramurale zorg omvat onder andere de zorg die verstrekt

wordt in ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische inrich-

tingen. Om de pakketten in de landen vergelijkbaar te maken,

zijn onder meer ook de verloskundige hulp, de laboratoriumver-

richtingen en de ambulante geestelijke gezondheidszorg tot de

intramurale zorg gerekend. De uitgaven aan intramurale zorg ver-

tonen een gelijk beeld als de totale uitgaven aan de gezondheids-

zorg. In België zijn de uitgaven per inwoner het laagst, in Zwitser-

land het hoogst. In België wordt 1109 dollar per inwoner aan deze

soort zorg uitgegeven, in Zwitserland daarentegen 2016 dollar. In

Nederland is het vergelijkbare bedrag 1192 dollar.

In alle zes landen speelt de intramurale zorg een grote rol in de

gezondheidszorg als totaal, in alle landen is het aandeel van de

uitgaven aan intramurale zorg groot. 

Extramurale zorg
Het aandeel in de totale uitgaven varieert van 46 procent in

Duitsland tot 66 procent in Denemarken. In Nederland is het

aandeel 59 procent. De extramurale zorg omvat naast de zorg

verstrekt door huisartsen en de niet in ziekenhuizen werkende

specialisten, ook de zorg verstrekt door fysiotherapeuten, de

thuiszorg en het ambulancevervoer. De uitgaven voor extramu-

rale zorg zijn het laagst in Nederland, gevolgd door Denemar-

ken en België. In Duitsland wordt het relatief geringe aandeel

van intramurale zorg gecompenseerd door een grote extra-

murale zorg. Per inwoner wordt in Duitsland bijna tweeënhalf

keer zoveel uitgegeven aan deze zorg dan in Nederland. In Zwit-

serland wordt per hoofd van de bevolking ook voor de extra-

murale zorg het meest uitgegeven. Uitgedrukt in dollars per

inwoner wordt in Nederland 347 dollar uitgegeven, in Zwitser-

land echter 1113 dollar. In Denemarken en Nederland is het

aandeel van de extramurale zorg het kleinst met zeventien pro-

cent, in Duitsland is dit aandeel dertig procent.

Medische hulpmiddelen
De uitgaven aan de genees- en hulpmiddelen zijn in grootte de

derde uitgavencategorie. Het gaat om de uitgaven aan medicijnen

die worden voorgeschreven door artsen, de niet op recept ge-

kochte medicijnen en alle medische hulpmiddelen, variërend

van brillen en steunzolen tot rolstoelen. De uitgaven aan de

genees- en hulpmiddelen zijn het kleinst in Denemarken, het

grootst in Frankrijk. In Denemarken wordt per inwoner slechts

300 dollar uitgegeven, tegenover ruim 500 dollar in Frankrijk en

314 dollar in Nederland.

In Nederland is het belang van deze sector in de gezondheidszorg

ongeveer zestien procent, in België meer dan twintig procent. In

Denemarken en Zwitserland is het aandeel van deze sector

twaalf procent.

Voorlichting en preventie
Preventieve gezondheidszorg is erg belangrijk. Het is mogelijk om

die activiteiten afzonderlijk te benoemen, er zijn echter geen mo-

gelijkheden om die activiteiten financieel te verantwoorden. Dit

geldt onder andere voor de gezondheidsvoorlichting en -opvoe-

ding en preventie van ongevallen. In het GVP zijn alleen de af-

zonderlijk financieel verantwoorde programma’s en activiteiten

vermeld.

Denemarken is het enige land dat vier procent uitgeeft aan pre-

ventieve gezondheidszorg. In de andere landen variëren de uitga-

ven aan preventie tussen twee procent en drie procent. De uitga-

ven voor preventieve gezondheidszorg in dollars per inwoner

variëren van 38 dollar in België tot 96 dollar in Denemarken. In

Nederland wordt 67 dollar per inwoner uitgegeven. §

Cor van Mosseveld

International Comparison of Health Care Data. CBS/Kluwer (Deventer
1999).
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