Gezondheid
a. Middelen
1. De uitgaven voor ziekte- en gezondheidszorg lagen in de periode 2000 –
2002 duidelijk onder EU15. Sedert 2003 liggen ze op het gemiddelde van
EU15 (7 % van het bbp in 2006).
2. Volgens andere bronnen van o.a. de Wereldgezondheidsorganisatie,
bevestigd door de OECD, lagen de totale kosten voor gezondheidszorg (de
som van alle overheids- en alle privé-uitgaven) reeds in 2004 op 9,7 % van
het bbp. Na Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk is dit het hoogste percentage
in EU27 (gemiddeld 8,7 %)
3. Volgens dezelfde bronnen is de rangschikking van de uitgaven per hoofd van
de bevolking ongeveer dezelfde.
b. Resultaten
1. Het percentage personen dat in de enquête een langdurige ziekte of een
langdurig gezondheidsprobleem opgeeft (25,3 %) ligt 6,1 % -punt lager dan
EU25. Deze percentages zijn veel hoger (ongeveer 36 %) voor de 40 %
laagste inkomens (en veel lager naarmate het inkomen stijgt). Het verschil
van 6,1 % -punt tussen België en de EU ligt tussen bijna nul bij de 40 %
laagste inkomens en ongeveer 8 % - punt bij de 60 % hoogste inkomens.
2. Het percentage personen dat in een huishouden woont waarvan één van de
leden in het voorbije jaar een medisch onderzoek heeft moeten uitstellen
wegens niet betaalbaar, wachtlijst of te veraf gelegen bedroeg in 2006 slechts
0,5 % tegenover 3,5 % in EU25. Ook hier dalen deze percentages naarmate
de inkomens stijgen.
3. Wat ook als resultaat vermeld is zijn de eigen bijdragen in de ziektekosten:
6,227 miljard €. Dit betekent dat in België 26,2 % van de totale ziektekosten
door de patiënten betaald worden. Of afgerond 600 € per inwoner waar geen
sociale bescherming voor bestaat. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
het voor een deel om luxe-uitgaven gaat (o.a. de supplementen in
ziekenhuizen).
4. Het aantal personen dat heeft verklaard een zeer goede gezondheid te hebben
(27,7 %) ligt 6,1 % -punt hoger dan het EU-gemiddelde. Vreemd dat dit niet
als een resultaat maar als een contextindicator wordt gezien. Hetzelfde voor
de levensverwachting bij de geboorte waar we dicht bij het EU15
gemiddelde liggen.
5. Nog vreemder is dat de gezonde levensverwachting bij de geboorte, en op
latere leeftijd geen resultaatindicator is. Je zou toch denken dat dit het
allerbelangrijkste resultaat is op het gebied van gezondheidszorg? (Er
worden geen vergelijkende cijfers met de EU gegeven)

