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Press Release
België haalt mooie score in Europese enquête over 

klantvriendelijke gezondheidszorg 
 

De Euro Health Consumer Index 2006 zegt: “De Belgische 
gezondheidszorg doet het uitstekend wat toegankelijkheid betreft, maar 
de kwaliteit van de zorgresultaten laat te wensen over” 
 
De Belgische gezondheidszorg staat op de zevende plaats in de Euro Health Consumer Index, de 
jaarlijkse enquête over gezondheidszorg in de EU. Uit een rondvraag in 26 Europese landen 
blijkt dat de Belgen kunnen rekenen op een bijzonder klantvriendelijk gezondheidszorgsysteem. 
Winnaar van de Index 2006 is Frankrijk, op de voet gevolgd door Nederland (de winnaar van 
2005), Duitsland en Zweden. Vorig jaar stond België op de vierde plaats. Vandaag werd de 
nieuwe Euro Health Consumer Index in Brussel gelanceerd. De consumenten krijgen nu de kans 
om hun mening bekend te maken aan hun regering. 
 
In de vijf categorieën met 28 prestatie-indicatoren behaalt België 533 van de 750 punten. Het 
Belgische gezondheidszorgsysteem staat bovenaan wat de toegang tot de gezondheidszorg betreft. Er 
is een wet op de patiëntenrechten, de patiënt heeft toegang tot zijn medisch dossier, er zijn repetitieve 
voorschriften en er is informatie over gezondheidszorg beschikbaar op het internet of 24/7 via een 
telefoonnummer. Zwakke punten zijn het recht op bijkomend advies, zorgresultaten van middelmatige 
kwaliteit, tandverzorgingen die niet in het openbare zorgaanbod zijn opgenomen en de trage invoering 
van nieuwe geneesmiddelen. 
 
“De Belgische gezondheidszorg doet het uitstekend wat toegankelijkheid betreft, maar de kwaliteit van 
de resultaten laat te wensen over,” verklaart Dr. Arne Björnberg, directeur van de Euro Health 
Consumer Index. “Het systeem is erg gebruiksvriendelijk, maar heeft ook zwakke punten die moeten 
worden aangepakt”. 
 
Waar moet België aandacht aan besteden? 
 
Op basis van de resultaten van de Index geeft Health Consumer Powerhouse (HCP), dat de enquête 
organiseert, elk land aanbevelingen om de inbreng van de consument te verhogen en het systeem te 
verbeteren. De actiepunten voor België zijn: 
 

• De infecties met de ziekenhuisbacterie MRSA onder controle krijgen 
• De patiënten recht op bijkomend advies garanderen 
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• De Belgische consumenten dezelfde toegang tot nieuwe geneesmiddelen geven als de andere 

EU-burgers 
 
Oproep tot actie: 
 
Zorgconsumenten uit heel Europa kunnen via www.healthpowerhouse.com een oproep naar hun 
nationale ministerie van Volksgezondheid sturen over de acties die moeten worden ondernomen. Voor 
het eerst worden zorgconsumenten uit heel Europa uitgenodigd om deel te namen aan een campagne 
met als doel de Europese gezondheidszorgsystemen klantvriendelijker te maken. 
 
Over de Index 
De Euro Health Consumer Index is de jaarlijkse rangschikking van nationale Europese 
gezondheidszorgsystemen aan de hand van vijf domeinen die centraal staan voor de consument: 
patiëntenrechten en –informatie, wachttijden voor gewone behandelingen, zorgresultaten, 
klantvriendelijkheid en toegang tot geneesmiddelen. De Index werd voor het eerst gepubliceerd in 
2005. De Index wordt samengesteld uit een combinatie van openbare statistieken en onafhankelijk 
onderzoek. De Index wordt opgesteld door de (in Brussel gevestigde) denktank Health Consumer 
Powerhouse. De Index stelt de consument centraal. 
 
Om de Index 2006 en het verklarende rapport te bekijken/te downloaden: 
www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Over het Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Contactpersoon Health Consumer Powerhouse: Mevr. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 


