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Nederland wint zilveren medaille in EU-wedstrijd 
klantvriendelijke zorg 

 
De Europese Zorgindex 2006 stelt dat Nederland tot de topscorers 
behoort inzake consumententevredenheid” 
  
Volgens de Euro Health Consumer Index, het jaarlijkse overzicht van EU gezondheidszorg, is de 
Nederlandse zorg op een na het beste van de publieke zorgsystemen. Uit het onderzoek van 26 
Europese landen blijkt dat de Nederlanders worden bediend door een van de klantvriendelijkste 
zorgsystemen. De winnaar in de Index van 2006 is Frankrijk, op de voet gevolgd door Nederland 
(winnaar in 2005), Duitsland en Zweden. De nieuwe Euro Health Consumer Index werd vandaag 
gelanceerd in Brussel. Daarmee is het nu mogelijk voor zorggebruikers om hun mening naar 
hun regering te sturen. 
 
In vijf categorieën, die 28 prestatie-indicatoren omvatten, scoort Nederland 572 punten op een totaal 
van 750. Het Nederlandse zorgsysteem staat aan de top wat betreft patiëntenrechten en informatie, met 
een patiëntenombudsman, toegang tot eigen medische gegevens en een second opinion evenals 
herhalingsrecepten. Ook wint Nederland in de categorie toegang tot geneesmiddelen. Zwakke punten 
waren gebrek aan directe toegang tot specialistische zorg en de daarmee gepaard gaande 
wachtlijstproblemen, hoge borstkankermortaliteit en tandheelkundige zorg die is uitgesloten van het 
publieke aanbod. 
 
“Openheid, vele financieringsmogelijkheden en een goede prestatie op uitkomstkwaliteit zijn 
sleutelwoorden voor de Nederlandse gezondheidszorg”, stelt Dr. Arne Björnberg, Directeur van de 
Euro Health Consumer Index. “Dat Nederland dit jaar zijn gouden medaille is kwijtgeraakt heeft 
mogelijk te maken met het nieuwe ontwerp van de index, waarin enkele indicatoren zijn vervangen. 
Slechts twee van de indicatoren uit 2005 moesten dit jaar worden uitgesloten – helaas was Nederland 
de enige staat die juist voor deze twee de hoogste score had.” 
 
Hoe kan het beter? 
 
In de Index dit jaar worden suggesties gedaan voor ieder land om de consumentenpositie binnen het 
zorgsysteem te versterken. Voor Nederland geeft het Health Consumer Powerhouse (HCP), de 
provider van de Index, de volgende aanbevelingen om het Nederlandse zorgsysteem te verbeteren: 
 

• Verbeter de uitkomsten van zorg met betrekking tot kanker 
• Geef patiënten directe toegang tot medische specialisten 
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Roep om actie: 
 
Vanaf www.healthpowerhouse.com kunnen zorgconsumenten in heel Europa een boodschap sturen 
naar hun Ministerie van Gezondheidszorg over de actie die moet worden ondernomen. Het is voor het 
eerst dat zorgconsumenten in Europa worden uitgenodigd om deel te nemen aan een campagne om 
Europese zorgsystemen klantvriendelijker te maken. 
 
De Euro Health Consumer Index is de jaarlijkse rangschikking van nationale Europese zorgsystemen 
op vijf gebieden die voor de consument van het grootste belang zijn: patiëntenrechten en informatie, 
wachttijden voor standaardbehandelingen, zorguitkomsten, de ruimhartigheid van het systeem en 
toegang tot medicatie. De Index werd voor het eerst gepubliceerd in 2005 en is opgebouwd uit een 
combinatie van publieke statistieken en onafhankelijk onderzoek. Hij wordt geproduceerd door de 
Brusselse analyse- en informatieorganisatie Health Consumer Powerhouse. De Index stelt de 
consument centraal. 
 
Bekijk/download de Index 2006 en het verklarende rapport:www.healthpowerhouse.com/ehci 
 
Over het Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 
 
Health Consumer Powerhouse contact: Mw. Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 

 


