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Kosten en financiering van de
gezondheidszorg 1998

De kosten van de gezondheidszorg stijgen in 1998 harder dan in de
jaren daarvoor. In 1998 stijgen de kosten met 4,9% tot 63,6 miljard
gulden; in voorgaande jaren schommelde de stijging rond de 4%. Uit
voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de kosten echter minder snel
groeien dan het bruto binnenlands product (BBP). Hierdoor daalt het
aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het BBP van 8,4% in
1995 tot 8,2% in 1998.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Kosten en financiering van de
gezondheidszorg 1998’ die het CBS vandaag uitbrengt.

Verschillende factoren leiden tot stijging

De kosten in de gezondheidszorg stijgen door verschillende factoren:
de lonen in de intramurale gezondheidszorg zijn verhoogd, de tarieven
van de specialisten zijn gestegen, de prijzen van geneesmiddelen zijn
omhoog gegaan en het gebruik van geneesmiddelen is toegenomen.

Vooral betalingen door ziekenfondsen

Absoluut gezien vormen de betalingen door ziekenfondsen het grootste
aandeel in de financiering van de gezondheidszorg (24,9 miljard
gulden). De betalingen door de overheid zijn toegenomen met 3,1% tot
2,8 miljard gulden. De betalingen op grond van de AWBZ zijn in 1998
sterk gestegen, 6,8% ten opzichte van 1997. Dit wordt met name
veroorzaakt doordat de wijze van financiering in 1998 is gewijzigd.

Technische toelichting
De publicatie ‘Kosten en financiering van de gezondheidszorg 1998’
bevat de nagenoeg definitieve gegevens over 1998. Ter vergelijking zijn
ook de definitieve gegevens over de jaren 1990 en 1994 tot en met
1997 opgenomen in de publicatie.

De gecompliceerde financiële structuur van de gezondheidszorg wordt
in deze publicatie weergegeven. Het systeem van de Nationale
rekeningen, dat de financiële transacties tussen alle sectoren van de
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volkshuishouding vastlegt, heeft hiervoor model gestaan. De in deze
publicatie opgenomen gegevens worden gebruikt bij de samenstelling
van de ‘Zorgnota’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

De publicatie bevat een tekstgedeelte, een aantal grafieken en tabellen,
en aanhangsels. In het tekstgedeelte worden de voornaamste
resultaten besproken. De tabellen bevatten gegevens over kosten,
opbrengsten en financiering.

De kostengegevens worden gepresenteerd per (sub)categorie, per
categorie in constante prijzen en per categorie onderscheiden naar
personele en overige kosten. De totale opbrengsten worden per
categorie gepresenteerd. De tabellen met financieringsgegevens op
kasbasis bevatten data per categorie naar betalende instantie (overheid
en overheid sociale verzekering), alsmede per financier naar categorie.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, J.M. Smit,
tel. (070) 337 52 94.  De publicatie kunt u bestellen bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek, Sector Marketing en Verkoop in Heerlen,
telefoon (045) 570 79 70. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.

Kosten van de gezondheidszorg in de periode 1996-1998

                                   1996        1997       1998*     stijging
                                                              t.o.v.                                                                                                               
                                                               voorgaande
                                                                    jaar
                                                                    1997  1998*
                                   mln gld                        %

Totale kosten               58271      60679      63624      4,1   4,9
w.v.
Intramurale gezondheidszorg        27800      28910      30216      4,0   4,5
Extramurale gezondheidszorg        23510      24545      26100      4,4   6,3
Geestelijke gezondheidszorg           4235        4406        4599      4,0   4,4
Overige gezondheidszorg               2725        2819        2709      3,4       -3,9

Bron CBS
* Voorlopig cijfer

Financiering van de gezondheidszorg in de periode 1996-1998

                                   1996        1997       1998*     stijging
                                                                    t.o.v.
                                                                    voorgaande
                                                                    jaar
                                                                    1997  1998*
                                   mln gld                          %

Overheid                              2517         2721        2805     8,1   3,1
Ziekenfondsen                      21798       23483      24876     7,7   5,9
AWBZ                               17209       17994      19224     4,6   6,8

Bron CBS
* Voorlopig cijfer


