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Deze notitie is onderdeel van de digitale publicatiereeks ‘Notities kosten van ziekten’ en is 

opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van 

Programma 1 (Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg). Vanaf 2012 worden jaarlijks korte 

verdiepende notities rond ‘Kosten van Ziekten’ opgesteld. In deze publicaties wordt verslag 

gedaan van een actueel thema, waarover de gegevens uit de kosten van ziekten studie een extra 

invalshoek kunnen toevoegen aan de discussie. Deze berichten kunnen ook een meer technisch 

karakter hebben of een samenvatting bevatten van de ‘overall’ resultaten van de empirische en 

modelmatige kostentoewijzingen. Tevens zullen deze publicaties een overzicht geven van voor 

het beleid relevante studies en recente ontwikkelingen op het gebied van kosten van ziekten en 

ontwikkelingen van de zorguitgaven, zowel nationaal als internationaal. Ook kunnen belangrijke 

resultaten uit andere deelstudies aan bod komen. De notities overbruggen de afstand tussen 

uitgebreide RIVM-rapporten enerzijds, en korte actuele teksten op websites anderzijds. De reeks 

is gekoppeld aan de website www.kostenvanziekten.nl.  

 

 

 

http://www.kostenvanziekten.nl/
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1 Toewijzing zorguitgaven 

 

Deze notitie geeft een overzicht van de toewijzing van de zorguitgaven over 2015. Dit betreft een 

voorlopige toewijzing, omdat er op dit moment nog onvoldoende zorgregistratiegegevens zijn om 

een volledige gedetailleerde toewijzing naar zorguitgaven te maken. Vanwege het voorlopige 

karakter van de onderliggende cijfers wordt alleen een samenvatting op hoofdlijnen gegeven. 

Ook worden de kosten uitsluitend binnen het perspectief van de Zorgrekeningen van CBS 

getoond. Voor een toelichting op dit perspectief en de verschillen met andere perspectieven op 

het inkaderen van zorguitgaven wordt verwezen naar de rapportage van de Kosten van 

Ziektenstudie over 2007.  

 

De verdeelsleutels uit de KVZ-studie 2011 (gepubliceerd op www.kostenvanziekten.nl) zijn 

toegepast op de vigerende raming van zorguitgaven 2015 in de zorgrekeningen van CBS, waarbij 

gecorrigeerd is voor de bevolkingsontwikkeling. 

 

Een algemene toelichting op de gebruikte methode van toewijzing binnen kosten van 

ziektenstudies is te vinden in twee OECD publicaties die grotendeels gebaseerd zijn op 

bevindingen uit de Nederlandse KVZ-studie: 

 

OECD, 2008: Estimating expenditure by disease, age and gender under the System of Health 

Accounts (SHA) framework 

 

OECD 2013: Extension of work on expenditure by disease,age and gender 

 

 

NB: de gepubliceerde randtotalen van zorgkosten over 2003-2015 kunnen licht afwijken van 

eerder door CBS of RIVM gepubliceerde randtotalen. De oorzaak is wijzigingen in gerapporteerde 

kosten na afsluiting van onderliggende berekeningen. Deze aanpassingen hebben echter geen 

substantieel effect op gerapporteerde kosten en trends. 

 

 

 

 

 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270751023.html
http://www.kostenvanziekten.nl/
http://www.oecd.org/els/health-systems/EstimatingExpenditurebyDiseaseAgeandGender_FinalReport.pdf
http://www.oecd.org/els/health-systems/EstimatingExpenditurebyDiseaseAgeandGender_FinalReport.pdf
http://www.oecd.org/health/health-systems/Extension-of-work-on-expenditure-by-disease-age-and-gender_Final-Report.pdf
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Bijlage 1 Overzicht zorguitgaven 

 

 

De zorguitgaven tussen 2013 en 2015 zijn gestegen met 1,1 miljard euro (0,6%). De verwachte 

stijging op basis van veranderingen in de bevolkingsopbouw (demografie) was echter veel groter 

(1,1%). De sectoren met de sterkste procentuele groei in kosten in 2015 waren sociaal-cultureel 

werk (241%), internaten (37%) en paramedische en verloskundigenpraktijken (11%) (zie Tabel 

1). De toename in paramedische en verloskundigenpraktijken is te verklaren door de toevoeging 

van de zorguitgaven van kraamzorg. De uitgaven aan kraamzorg vielen voorheen onder de sector 

verstrekkers van ouderenzorg.  

 

De sectoren met de sterkste daling in kosten waren: overige verstrekkers van welzijnszorg (-

22%), overige verstrekkers van gezondheidszorg (-11%) en verstrekkers van ondersteunende 

diensten (-7%). De daling in de sector overige verstrekkers van gezondheidszorg is te verklaren 

door een verschuiving van twee actoren naar andere sectoren. Praktijken van psychologen valt 

nu onder de sector verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg, en privéklinieken valt nu onder 
ziekenhuizen en specialistenpraktijken.  
 

Tabel 1: Zorguitgaven per sector per jaar (x miljoen euro) 

 

De veranderingen binnen de diagnosegroepen zijn niet groot (zie Tabel 2). De diagnosegroepen 

met de sterkste jaarlijkse groei in kosten tussen 2013 en 2015 waren bloedziekten (3,9%), 

stofwisselingsziekten (2,7%), en nieuwvormingen (2,2%). De diagnoses met de sterkste 

jaarlijkse daling in kosten tussen 2013 en 2015 waren infectieziekten (-1,1%), 

ademhalingswegen (-0,8) en huidziekten (-0,1%). 
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Tabel 2: Zorguitgaven per diagnosegroep per jaar (x miljoen euro) 

 

 

In Figuren 1 t/m 4 is de ontwikkeling van de zorguitgaven te zien tussen 2013 en 2015 per 

persoon per leeftijdsklasse. De zorguitgaven per persoon zijn het sterkst gedaald voor kinderen 

tot en met vier jaar en vanaf 65 jaar. 

 

Figuur 1:  
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Figuur 2: 

 
 

Figuur 3:  
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Figuur 4:  
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Bijlage 2 Tabellen 

 

Zie ‘KvZ notitie 2016-1 voorlopige toewijzing zorguitgaven 2015.xlsx’ 

 

In het Excel werkboek zijn de volgende tabellen opgenomen: 

 

1. Zorguitgaven naar diagnosehoofdgroep  

2. Zorguitgaven naar diagnose 

3. Zorguitgaven naar zorgsectoren (CBS-indeling) 

4. Zorguitgaven naar leeftijd en geslacht, inclusief zorguitgaven per hoofd van de bevolking 

 


