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In veel landen worden te veel
antibiotica voorgeschreven,
het gevaar daarvan is dat bacteriën
resistent worden en antibiotica op
termijn niet meer helpen.
Nederland scoort gunstig, omdat
er heel weinig antibiotica worden
voorgeschreven.

30-dagensterfte na ziekenhuisopname
voor een herseninfarct
53 % NL | 42 % OECD
5-jaarsoverleving na de diagnose
baarmoederhalskanker
60 % NL | 58 % OECD

Antibioticavoorschriften
100 % NL | 59 % OECD

Vaccinaties tegen
mazelen
86 % NL | 77 % OECD

5-jaarsoverleving na de
diagnose darmkanker
62 % NL | 56 % OECD

30-dagensterfte na opname
voor een myocardinfarct
67 % NL | 55 % OECD

Ziekenhuisopnamen
voor astma
84 % NL | 71 % OECD

Ziekenhuisopnamen voor langetermijncomplicaties van diabetes
86 % NL | 67 % OECD

Deelname aan bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker (uitstrijkje)
71 % NL | 58 % OECD
Ziekenhuisopnamen voor chronisch
obstructieve longziekten (COPD)
65 % NL | 54 % OECD
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Ziekenhuisopnamen voor
diabetes, COPD en astma
kunnen meestal worden
voorkomen door goede en
regelmatige controle en behandeling in de eerste lijn
(bijvoorbeeld door huisartsen of
verpleegkundigen). Hoe minder
hoe beter dus.
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Een score van 0% is gelijk aan het slechtst scorende land,
100% is gelijk aan het best scorende land
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Het aantal mensen dat binnen 30 dagen sterft na
opname voor een herseninfarct is in tien jaar tijd
bijna gehalveerd in Nederland.
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30-dagensterfte na ziekenhuisopname voor een herseninfarct (%)

30
25
2

Hoewel er vrij weinig mensen in Nederland
worden opgenomen voor astma, is Nederland
wel een van de weinige landen waar dit aantal
is gestegen tussen 2006 en 2010.
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Ziekenhuisopnamen voor astma (per 100.000 inwoners)
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Net als in andere landen neemt in Nederland de
5-jaarsoverleving toe, waarschijnlijk door betere
diagnostiek en behandeling en mogelijk door
vroegere opsporing.
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5-jaarsoverleving na de diagnose darmkanker (%)

Bronnen:
De cijfers zijn afkomstig uit de OECD Health Data. Een selectie van alle OECDindicatoren over gezondheid en zorg zijn gepubliceerd in Health at a Glance 2013.
De cijfers voor Nederland zijn afkomstig van o.a. de Landelijke Medische Registratie, de Nederlandse Kankerregistratie, het College voor Zorgverzekeringen, CBS
en RIVM

Websites:
www.gezondheidszorgbalans.nl
www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organsiatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)

