
 
De Nederlanders doen de meeste dingen goed in de gezondheidszorg, volgens de huidige 
EU-classificatie. 
 
"Een rolmodel voor de Europese hervorming in de gezondheidszorg" 
  
(Brussel, 15 mei 2012) 
 
Nederland bezegelt haar positie als Europese toppresteerder in de gezondheidszorg tijdens de 
presentatie van de Euro Health Consumer Index (EHCI) 2012, vandaag in het Europees 
Parlement in Brussel. De vergelijking plaatste Nederland op nummer 1 met 872 van de 1.000 te 
behalen punten, gevolgd door Denemarken (822), IJsland (799) Luxemburg (791) en België 
(783). Dit is de derde keer dat Nederland als winnaar uit de bus komt, met een oplopend 
verschil ten opzichte van de concurrenten. De EHCI wordt sinds 2005 door de in Zweden 
gevestigde denktank Health Consumer Powerhouse (HCP) gepubliceerd. 
 
Zolang de Nederlandse hervorming in de gezondheidszorg effectief blijft, zal de gezondheidszorg zich 
verder verbeteren. De vorige EHCI (2009) beloonde de Nederlandse gezondheidszorg met 863 
punten en de cijfers van 2012 duiden op een verdere verbetering. Nederland staat met name 
bovenaan op gebieden van patiëntenrechten en -voorlichting, en het brede aanbod binnen het 
systeem. 
 
- De Nederlanders lijken de meeste dingen goed te doen, aldus Dr. Arne Björnberg, operationeel 
directeur bij HCP en hoofd van het EHCI-team. Ongeacht welke parameters we ter vergelijking 
gebruiken, de Nederlanders komen er als beste uit! Dit is het meest patiëntvriendelijke systeem van 
Europa. Met de indrukwekkende verbeteringen sinds 2005 is Nederland een goed voorbeeld voor 
andere landen om hun gezondheidsstelsels te hervormen! 
Maar zelfs bij de Nederlanders kan het beter, voegt Dr. Björnberg toe: 
 
- Als de Nederlander direct een medische specialist zou kunnen raadplegen, zou de toegankelijkheid 
verbeteren. De huidige verplichting voor verwijzing door een huisarts is puur ideologisch, zonder 
enige positieve economische gevolgen. En ondanks de hoge positie is de toegankelijkheid tot de 
beste medicatie in Nederland nog steeds beperkt. 
  
Algemene verbetering - met waarschuwingstekens 
De EHCI geeft een continue verbetering van de Europese gezondheidszorg weer, met betere 
resultaten en algemene omstandigheden. Alarmsignalen betreffende de impact van de economische 
teruggang lijken licht overdreven. Decennialang heeft de gezondheidszorg het gehad over 
bezuinigingen en kwaliteitsverlies, terwijl in werkelijkheid de tegenovergestelde ontwikkeling beter lijkt 
te kloppen. Maar de Index wijst op drie verschillende gebieden die van bijzonder belang zijn in het 
spoor van de crisis: 
 
- Tendensen van langere wachttijden voor dure operaties in landen die het zwaarst worden getroffen 
door de economische recessie 
 
- Toename van betaling uit eigen zak voor een scala aan behandelingen 
 
- Uitblijvende verbetering en zelfs verslechtering m.b.t. toegankelijkheid tot nieuwe medicijnen. 
 
Ondanks de economische situatie blijft Europa een gebied van ziekenhuisinfecties. De helft van de 34 
doorgelichte landen krijgt van EHCI een rood waarschuwingsteken voor het risico op infecties. 



 
- Een EU-initiatief voor een verbod verkoop van antibiotica zonder recept zou dit getal naar beneden 
kunnen brengen, beweert Johan Hjertqvist, oprichter en president van HCP. Dit zou meer voor de 
patiëntveiligheid betekenen dan de meeste andere EU-maatregelen! 
 

 
 
Over de Index 
De EHCI is een standaard meeteenheid geworden voor de Europese gezondheidszorg. De editie van 
2012 zet 34 Europese gezondheidsstelsels op een rij door 42 criteria toe te passen op vijf terreinen 
die van cruciaal belang zijn voor de consument van gezondheidszorg: patiëntenrechten en –
voorlichting, wachttijden voor behandeling, resultaten, preventie/aanbod en bereik van 
dienstverlening, en medicijnen. De Index wordt samengesteld uit een combinatie van 
overheidsstatistieken, peilingen onder patiënten en onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door de 
oprichter, de in Zweden gevestigde denktank Health Consumer Powerhouse. De Index wordt sinds 
2005 gepubliceerd. 
 
De EHCI 2012 werd ondersteund door onbeperkte bijdragen van de EFPIA (de Europese Federatie 
van de Farmaceutische Industrie), Pfizer Inc, Novartis SA en Medicover SA. 
  
Voor meer informatie en het verklarende rapport: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Neem voor informatie over de EHCI contact op met Dr. Arne Björnberg, 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, 
+46 705 84 84 51. 
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