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Persbericht 
Nederland nummer 6 op de ranglijst in Nieuwe Euro 

Consumenten-Hartindex 
 

Brussel, 3 juli 2008 

Bij het lanceren van de eerste Euro Consumenten-Hartindex in Brussel vandaag, werd 

de Nederlandse prestatie zesde van de 29 deelnemers. Luxemburg stond bovenaan met 

een score van 836 punten, gevolgd door Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland. 

De Hartindex vergelijkt zorgstelsels in heel Europa vanuit consumentenoogpunt. In vijf 

categorieën, die 28 prestatie-indicatoren omvatten, behaalde Nederland 761 van een 

mogelijke 1.000 punten. 

“Nederland levert goede medische resultaten, net als in andere vergelijkingen in de 

gezondheidszorg. Een verhoogde aandacht voor preventie zou een al laag percentage hartziekten 

nog verder kunnen verminderen,” zegt Dr. Arne Björnberg, Onderzoeksleider voor de Hartindex. 

 

Wat zou er in Nederland nog meer kunnen worden gedaan? 

“De zwakke plek van de hartzorg in Nederland ligt duidelijk bij preventie en keuze en informatie. 

Informatie naar de consument over waar de beste zorgverlener op hartgebied kan worden 

gevonden is aan de hand van de in het algemeen ambitieuze informatiesystemen niet echt 

toegankelijk. Verder zouden specialisten effectiever met hun patiënten kunnen communiceren 

door kopieën van hun brieven ook naar de patiënt te sturen. Met betrekking tot preventie zou een 

nationaal hartscreeningsprogramma moeten worden ingevoerd.” stelt de Voorzitter van Health 

Consumer Powerhouse, de heer Johan Hjertqvist, tijdens het analyseren van de implicaties van 

de Hartindex voor Nederland. 

  

Over de Hartindex 

De Euro Consumenten-Hartindex verschaft de consument op vijf kerngebieden een rangorde van 

Europese gezondheidszorgsystemen met betrekking tot hart- en vaatziekten: informatie, 

consumentenrechten en keuze, toegankelijkheid, preventie, procedures en resultaten. De 

Hartindex wordt samengesteld uit openbare statistieken en onafhankelijk onderzoek. De 

producent van de Hartindex is de analyse- en informatieorganisatie Health Consumer 

Powerhouse. Net als bij alle Indexen die deze organisatie produceert, neemt HCP een positie in 

waarin de consument centraal staat. De Hartindex wordt samengesteld met behulp van een 

onbeperkte subsidie van Pfizer Inc. 

 

Voor meer informatie en het verklarend rapport: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Over Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Health Consumer Powerhouse contact: Mevr. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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