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Belgische gezondheidszorg zakt verder weg 
in consumentenranglijsten voor gezondheid 

van Europese Unie 
 

Brussel, 13 november 2008 
 
Volgens de Euro Health Consumer Index (EHCI) voor het jaar 2008 is België tot de 12de 
plaats gezakt in de rangschikking van de Europese gezondheidszorgsystemen. Terwijl 
ons land voorheen duidelijk de beste resultaten behaalde in de categorie ‘wachttijden’, 
heeft België terrein moeten prijsgeven als gevolg van de wachttijden voor MRI-scans. 
In de jaarlijkse enquête over gezondheidszorg in de EU, de 2008 Euro Health Consumer 
Index (EHCI), waarvan de resultaten vandaag worden bekendgemaakt, legt de 
Belgische gezondheidszorg beslag op de 12de plaats op een totaal van 31 landen. 
Nederland voert de ranglijst aan met een score van 839 punten en wordt gevolgd door 
Denemarken (winnaar van de Diabetes Index in 2008), Oostenrijk (EHCI-winnaar in 
2007), Luxemburg en Zweden. 
 
In zes categorieën, samen goed voor 34 prestatie-indicatoren, behaalt België 661 punten op een 
maximum van 1.000. Povere medische resultaten, hoge niveaus van antibioticaresistentie, een 
beperkt succes om het zelfmoordcijfer naar beneden te halen, het matige beheer van 
diabetespatiënten en vertragingen bij de prijszetting en terugbetaling voor nieuwe 
geneesmiddelen zijn sommige van de redenen waarom België vandaag daalt in de rangschikking. 
 
‘Het blijft opvallend hoe traag België is om nieuwe geneesmiddelen toegankelijk te maken voor de 
consumenten van zijn gezondheidszorg. Deze stelselmatige vertraging, die vaak meer dan één 
jaar duurt, lijkt de kwaliteit van de verstrekte zorgen te beïnvloeden en heeft ook een impact op 
het overleven van Belgische patiënten’, verklaarde Dr. Arne Björnberg, Onderzoeksdirecteur van 
de Euro Health Consumer Index. Het is ook opmerkelijk dat de rapportering van gegevens over 
de Belgische gezondheidszorg aan internationale organen bijna tien jaar achterop hinkt.’ 
 
Wat kan er nog meer worden gedaan in België? 
 
‘Gelet op de zwakke resultaten zouden de Belgische patiënten werkelijk baat hebben bij een 
catalogus waarin de verstrekkers van gezondheidszorgen worden gerangschikt op basis van de 
kwaliteit die ze leveren!’, verklaarde de heer Johan Hjertqvist, voorzitter van Health Consumer 
Powerhouse, die de resultaten van de index voor België analyseerde. Hij voegde eraan toe: ‘We 
erkennen echter dat België onze aanbeveling van vorig jaar ter harte heeft genomen en de 
betrokkenheid van de patiënten in het besluitvormingsproces heeft verbeterd.’ 
 
Over de index 
 
De Euro Health Consumer Index is de jaarlijkse rangschikking van nationale Europese 
gezondheidszorgsystemen aan de hand van zes domeinen die centraal staan: patiëntenrechten en 
-informatie, e-gezondheid, wachttijden voor behandelingen, zorgresultaten, waaier en reikwijdte 
van de geleverde diensten en geneesmiddelen. Het onderzoek heeft betrekking op 31 landen. De 
EHCI werd voor het eerst gepubliceerd in 2005 en wordt samengesteld uit een combinatie van 
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openbare statistieken en onafhankelijk onderzoek. De rangschikking wordt opgesteld door Health 
Consumer Powerhouse, een analyse- en informatieorganisatie. Zoals dit geldt voor alle andere 
indexen van HCP, staat de consument centraal. 
 
Voor meer informatie en het verklarende rapport: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html
 
Over het Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com
 
Contactpersoon Health Consumer Powerhouse: Mevr. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0) 496-23 55 30. 
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