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Persbericht
Stijging zorguitgaven loopt sterk terug 
De gezondheids- en welzijnszorg kostte in 2004 bijna 60 miljard euro. Dat is 
4,3 procent meer dan in 2003. In de periode 2001-2003 namen de uitgaven 
aan zorg nog jaarlijks toe met ongeveer 10 procent. Dit blijkt uit voorlopige 
cijfers van het CBS. De ontwikkeling van de zorguitgaven wordt mede bepaald 
door overheidsbeleid.  
De stijging van de zorguitgaven is onder meer teruggelopen door een 
gematigde stijging van de loonkosten in de instellingen. Ook de tarieven van 
de vrije beroepsbeoefenaren zijn nauwelijks verhoogd. Verder zijn de 
vergoedingen in het kader van de Ziekenfondswet en de AWBZ beperkt.  
 
Zorg kost 3 661 euro per persoon 
In 2004 kostte de zorg per hoofd van de bevolking 3 661 euro. Dit is 4 procent 
meer dan in 2003. Toen is 3 521 euro per persoon uitgegeven. 
De procentuele stijging van de zorguitgaven lag in 2004 boven die van het 
bruto binnenlands product (BBP). Hierdoor is het aandeel van de uitgaven aan 
zorg in het BBP verder opgelopen en uitgekomen op 12,8 procent. In 2003 
bedroeg dit aandeel 12,6 procent. 
 
Uitgaven gezondheidszorg 4,4 procent gestegen 
De uitgaven aan gezondheidszorg zijn in 2004 met 4,4 procent gestegen tot 
37,3 miljard euro. Binnen de gezondheidszorg vormen de algemene 
ziekenhuizen de grootste post. De uitgaven hieraan zijn met 5,8 procent 
gestegen tot 9,4 miljard euro. 
Aan de praktijken van vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, specialisten, 
tandartsen, verloskundigen en paramedici) is ruim 6,9 miljard euro uitgegeven. 
Dit is 1,9 procent meer dan in 2003. De stijging komt geheel voor rekening van 
de specialisten. Hier is sprake van een incidenteel inlopen van achterstanden 
in de financiering van de honoraria.  
De uitgaven aan huisartsen, tandartsen en paramedici zijn licht gedaald. Bij de 
tandartsen en paramedici hangt dit vooral samen met de beperkingen die zijn 
doorgevoerd in de Ziekenfondswet. Bovendien zijn de tarieven van vrije 
beroepsbeoefenaren nauwelijks gewijzigd. 
De uitgaven aan geneesmiddelen (voornamelijk via apotheken) zijn hetzelfde 
als in 2003, namelijk 5,3 miljard euro. Dat komt door verdere beperkingen in 
het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket en afspraken over een sterke 
verlaging van de prijzen van generieke geneesmiddelen. 
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Stijging uitgaven welzijnszorg 4,3 procent 
Aan welzijnszorg is vorig jaar 4,3 procent meer uitgegeven. Deze lage 
toename is het gevolg van wijzigingen in de AWBZ. De aanspraken op 
verpleging, verzorging en gehandicaptenzorg zijn beperkt. 
Binnen de welzijnszorg lieten de uitgaven aan verstrekkers van 
gehandicaptenzorg de grootste stijging zien, ruim 7 procent. De uitgaven aan 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen en verstrekkers van 
kinderopvang vertoonden kleinere stijgingen. 
 
Uitgaven particuliere zorgverzekeraars sterker gestegen 
De overheid en sociale verzekeringen (AWBZ en Ziekenfondswet) betaalden 
in 2004 ruim 40 miljard euro aan zorg. Dat is een stijging van 3,7 procent ten 
opzichte van 2003. De uitgaven van de particuliere zorgverzekeraars stegen 
met 8,3 procent sterker. Zij financierden bijna 8,5 miljard euro.  
De hogere stijging bij de particuliere zorgverzekeraars komt onder meer 
doordat het aantal particulier verzekerden sterker groeide dan het aantal 
ziekenfondsverzekerden. Verder zijn de vergoedingen van het 
Ziekenfondswetpakket (tandheelkundige hulp, paramedische hulp en zittend 
ziekenvervoer) beperkt en zijn de aanvullende verzekeringen sterk gegroeid. 
De overige financiers hebben voor ruim 10,7 miljard euro bijgedragen aan de 
totale zorguitgaven. Dat is 3,6 procent meer dan in 2003. De overige 
financiers bestaan uit gezinshuishoudingen (eigen betalingen) en instellingen 
en bedrijven (onder andere betalingen voor kinderopvang en arbozorg). 
 

Technische toelichting 
De Zorgrekeningen beschrijven het hele terrein van de gezondheidszorg en 
grote delen van de welzijnszorg, zoals instellingen voor verstandelijk en 
lichamelijk gehandicapten, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, 
algemeen maatschappelijk werk, sociaal pedagogische diensten, 
kinderopvang en opvanghuizen. Delen van de welzijnszorg die nog buiten 
beschouwing zijn gebleven betreffen maatschappelijk werk gericht op 
specifieke groepen, ouderenwerk, instellingen op het gebied van 
maatschappelijk advies en informatie, buurt- en clubhuiswerk en 
samenlevingsopbouw, emancipatie- en integratiewerk, jeugd- en 
jongerenwerk en overige maatschappelijke begeleiding. 
De gepresenteerde bedragen zijn in lopende prijzen (waardebedragen). 
Gegevens over prijs- en volumeontwikkelingen, verleende diensten en gebruik 
van diensten, alsmede over de nu nog ontbrekende delen van de welzijnszorg 
komen in een later stadium beschikbaar. 
Achtergrondinformatie over de bijstelling 

De in dit persbericht gepubliceerde cijfers over 2002 en 2003 zijn ten opzichte 
van het persbericht van 28 mei 2004 (PB04-082) bijgesteld.  
Deze bijstellingen zijn het gevolg van een revisie waarbij verbeterde inzichten 
zijn doorgevoerd. 
 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2004/pb04n082.pdf
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Uitgaven en financiering zorg 
 2002 2003* 2004* 2004* 

mln euro %- 
verandering
t.o.v. 2003* 

 
Uitgaven / Kosten:  
Uitgaven gezondheidszorg 33 179# 35 746# 37 312 4,4
Uitgaven welzijnszorg 17 696# 19 626# 20 473 4,3
Kosten beleids- en beheersorganisaties 1 704# 1 764# 1 795 1,8

Totaal 52 579# 57 136# 59 579 4,3

Financieringsbronnen: 
Overheid en sociale verzekeringen 35 901# 38 949# 40 376 3,7
Particuliere zorgverzekeringen 7 284# 7 822# 8 470 8,3
Overige financieringsbronnen 9 394# 10 364# 10 733 3,6

Totaal 52 579# 57 136# 59 579 4,3

euro %

Uitgaven zorg per hoofd van de bevolking 3 256# 3 521# 3 661 4,0

%

Uitgaven zorg als percentage van het  
BBP (Bruto Binnenlands Product) 11,8 12,6 12,8  
 
* Voorlopige cijfers 
# Deze cijfers zijn bijgesteld t.o.v. vorige persbericht.     
 Achtergrondinformatie hierover staat in de technische toelichting. 

Bron: CBS 
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Uitgaven van aanbieders van zorg 

2002 2003* 2004* 2004* 

mln euro %- 
 verandering

t.o.v. 2003* 
 
Totale uitgaven 52 579# 57 136# 59 579 4,3

Aanbieders gezondheidszorg  
Totaal 33 179# 35 746# 37 312 4,4

Algemene ziekenhuizen 8 550# 8 924# 9 445 5,8
Academische ziekenhuizen 3 750# 3 999# 4 282 7,1
Categorale ziekenhuizen  607# 681# 725 6,5
Verstrekkers van geestelijke 
gezondheidszorg 3 181# 3 540# 3 796 7,2
Huisartsenpraktijken 1 843# 2 015# 1 994 -1,0
Specialistenpraktijken 1 637# 1 785# 2 024 13,4
Tandartsenpraktijken     1 671 1 825# 1 810 -0,9
Paramedische en verloskundigenpraktijken 1 072# 1 158# 1 082 -6,6
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten  618# 710# 769 8,3
ARBO-diensten 1 011# 1 085# 1 139 5,0
Leveranciers van geneesmiddelen 4 867# 5 250# 5 250 0,0
Leveranciers van therapeutische middelen 2 135# 2 302# 2 433 5,7
Verstrekkers van ondersteunende diensten  541# 601# 644 7,1
Overige verstrekkers van gezondheidszorg 1 696# 1 872# 1 919 2,5

Aanbieders welzijnszorg 
Totaal 17 696# 19 626# 20 473 4,3

Verpleeghuizen 4 058# 4 474# 4 567 2,1
Verzorgingshuizen 3 564# 3 760# 3 944 4,9
Thuiszorginstellingen 3 221# 3 774# 3 919 3,8
Verstrekkers van gehandicaptenzorg 4 312# 4 772# 5 126 7,4
Verstrekkers van kinderopvang 2 075# 2 348# 2 390 1,8
Overige verstrekkers van welzijnszorg  466# 498# 528 6,0

Beleids- en beheersorganisaties 
Totaal 1 704# 1 764# 1 795 1,8
* Voorlopige cijfers 

# Deze cijfers zijn bijgesteld t.o.v. vorige persbericht.  
 Achtergrondinformatie hierover staat in de technische toelichting. 

Bron: CBS 
 


