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Gezondheidsrekeningen (SHA): verklarende nota 

 

Uitgaven voor gezondheidszorg vormen een belangrijk onderdeel van de publieke en private 

consumptie. Tegelijkertijd wordt gezondheid door ons allen ervaren als één van onze belangrijkste 

troeven. Deze argumenten onderstrepen de nood aan een meer uitgebreide analyse en begrip van hoe 

onze consumptie van gezondheidszorg en langdurige zorg wordt gefinancierd, aangeleverd en 

gebruikt. 

Hiervoor werd de zogenoemde ‘Health accounts’-methodologie1 ontwikkeld door de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en 

Eurostat, en dit in samenwerking met hun lidstaten. Deze methodologie werd gepubliceerd in 2000 en 

herzien in 2011. Het doel van deze methodologie is het creëren van een instrument dat een analyse van 

de gezondheidszorgsystemen in de verschillende lidstaten toelaat, en dit op een vergelijkbare basis. 

Sinds 2015 is de productie van deze statistiek verplicht door de introductie van Verordening (EG) 

2015/359 van de Europese Commissie en is de ‘SHA 2011 manual’ het methodologisch kader voor het 

doel, het bereik en de definities van deze statistiek. 

Het doel van de Health accounts is het ramen van de finale consumptie van goederen en diensten voor 

langdurige en gezondheidszorg. Daarbij bedoelt men deze goederen en diensten waarvan de primaire 

doelstelling het verbeteren, behouden of tegengaan van een verslechtering van de gezondheid inhoudt 

en waarbij gekwalificeerde medische of zorgkennis noodzakelijk is. 

De geraamde finale consumptie van gezondheids- en langdurige zorgvoorzieningen wordt uitgesplitst 

naar drie dimensies: 

− Functioneel: gebaseerd op het idee van de “episodes of care”, beschrijft deze dimensie het 

gebruik van de geconsumeerde goederen en diensten; 

− Verstrekker: geeft een verdeling van hoe deze diensten en goederen worden geproduceerd (of 

door wie); 

− Financieringsactoren: verdeelt de totale raming tussen de verschillende financieringskanalen 

(of, met andere woorden: wie betaalt welk deel van de finale rekening?). 

Op de website van de FOD Sociale Zekerheid worden de belangrijkste elementen van de ramingen 

voor ons land weergegeven. De gedetailleerde tabellen voor België en alle andere lidstaten (voor zover 

beschikbaar) kunnen worden geconsulteerd op de volgende websites: 

− Eurostat 

− OECD 

− WHO 

Hoewel voor België de gezondheidsrekeningen worden opgemaakt sinds 2003, worden op deze website 

enkel de resultaten voor de laatste 10 beschikbare jaren weergegeven. 

  

 
1 A System of Health Accounts 2011’, OECD, Parijs 2011. 

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-05-19-103
https://socialsecurity.belgium.be/nl/cijfers-van-sociale-bescherming/statistieken-sociale-bescherming/gezondheidsrekeningen
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=hlth_sha11
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-health-statistics/system-of-health-accounts-health-expenditure-by-function_data-00349-en
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/health-financing
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Sinds 2019 verstrekt België ook cijfergegevens over de sociale component van long-term care, 

hoewel deze strikt genomen buiten het concept van de finale consumptie van diensten en goederen van 

de gezondheids- en langdurige zorg vallen, zoals gedefinieerd voor de gezondheidsrekeningen. Deze 

gegevens worden weergegeven onder het label ‘HCR.1’ in de tabellen naar functie. De sociale 

component van long-term care heeft betrekking op uitgaven gelinkt aan ‘instrumentele activiteiten in 

het dagelijks leven’ (IADL of instrumental activities of daily living). Voorbeelden hiervan zijn 

activiteiten zoals koken, boodschappen doen of alledaags huishoudelijk werk. Deze uitgaven worden 

niet mee opgenomen in de totale uitgaven voor gezondheidszorg omdat zij geen specifieke medische of 

paramedische kennis vereisen en worden om deze reden dan ook afzonderlijk weergegeven in de 

betrokken tabellen. Desondanks is het interessant om deze uitgaven weer te geven. Zij geven namelijk 

een aanvulling bij de ‘medische’ component van long-term care die wel wordt opgenomen in de totale 

uitgaven (nl. onder ‘HC.3’). Daarbij gaat het om uitgaven voor medische of verpleegkundige zorg en 

hulp bij ‘activiteiten in het dagelijks leven’ (ADL of activities in daily living), zoals bijvoorbeeld het 

wassen of het aankleden van een patiënt. 

Er moet wel vermeld worden dat bij deze raming een aantal diensten buiten beschouwing gelaten 

worden, zoals deze gefinancierd via dienstencheques (poetsdiensten, strijkdiensten), omdat het niet 

mogelijk is om bij die gebruikers het onderscheid te maken naargelang zij ‘langdurige zorgnoden’ 

hebben of niet, vermits zij toegankelijk zijn voor de gehele bevolking. 


