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Inzicht in vraag naar en aanbod van Nederlandse zorg

Factsheet ontwikkeling kosten en gebruik
extramurale genees- en hulpmiddelen 2021
De kosten voor extramurale geneesmiddelen en hulpmiddelen beslaan, na de medisch specialistische
zorg, een groot deel van de kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De kosten voor farmaceutische
zorg èn hulpmiddelen bedroegen in 2020 circa 14% van de totale zorguitgaven Zvw. Een relatieve
stijging van de kosten heeft een groot effect op de totale kosten van de basisverzekering.
Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de kosten en het gebruik van extramurale
geneesmiddelen en hulpmiddelen in 2021 ten opzichte van 2020 heeft Kompas in Zorg deze factsheet
opgesteld. Een uitgebreide analyse van de kosten en het gebruik van extramurale geneesmiddelen en
hulpmiddelen is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in
Zorg.

Ontwikkeling vergoeding en aantal Defined Daily Dose (DDD)’s extramurale
geneesmiddelen per ATC-hoofdgroep 2021 ten opzichte van 2020

Ontwikkeling vergoeding kosten Zvw
2021 t.o.v. 2020
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A = Maagdarmkanaal en metabolisme
B = Bloed en bloedvormende organen
C = Hartvaatstelsel
D = Dermatologica
G = Urogenitale stelsel en geslachtshorm.
H = Systemische hormoonpreparaten
J = Antimicrobiele mid. voor systemisch gebr.
L = Oncolytica en immunomodulantia
M = Skeletspierstelsel
N = Zenuwstelsel
P = Antiparasitica insecticiden & insectenw. mid.
R = Ademhalingsstelsel
S = Zintuiglijke organen

= 250 miljoen €
totale vergoeding
in 2021
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Ontwikkeling aantal Defined Daily Dose (DDD)’s
2021 t.o.v. 2020
De vergoeding voor de extramurale geneesmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet is in 2021
gedaald ten opzichte van 2020, met circa 2,3%. Met name de totale kosten ofwel vergoeding voor
de ATC-hoofdgroep “Ademhalingsstelsel” (R) is sterk gedaald.
Het aantal gedefinieerde dagelijkse dosissen (DDD’s) is licht gestegen met 0,6% in 2021 ten
opzichte van 2020. Bij de meeste ATC-hoofdgroepen is het aantal DDD’s in 2021 gestegen ten
opzichte 2020, met uitzondering van de groepen “Antimicrobiele middelen voor systemisch
gebruik”, “Ademhalingsstelsel”, “Skeletspierstelsel” en “Dermatologica”.

Ontwikkeling totale kosten en gebruikers hulpmiddelen per hulpmiddelencategorie 2021 ten opzichte van 2020
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Ontwikkeling totale kosten
2021 t.o.v. 2020
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A = Verzorgingsmiddelen
C = Orthesen en schoenvoorzieningen
D = Auditieve hulpmiddelen
E = Visuele hulpmiddelen
F = Diabeteshulpmiddelen
G = Inrichtingselementen van woningen
H = Transportondersteuners van bloed & lymfe
I = Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen
J = Prothesen
K = Hulpm. voor communicatie informatie & sign.
L = Hulpm. voor de mobiliteit van personen
N = Hulpm. voor het toedienen van voeding
O = Hulpm. in verband met behandeling

= 125 miljoen €
totale kosten in
2021
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Ontwikkeling aantal gebruikers
2021 t.o.v. 2020

In tegenstelling tot de extramurale geneesmiddelen zijn de totale kosten voor de hulpmiddelen
vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet in 2021 gestegen, met circa 3,1% ten opzichte van 2020.
Ook het aantal gebruikers van hulpmiddelen is in 2021 gestegen, met circa 3,6%.

De totale kosten zijn in 2021 met name sterk gestegen voor de hulpmiddelencategorie
“Diabeteshulpmiddelen”. Het aantal gebruikers is bij elke hulpmiddelencategorie toegenomen in
2021 ten opzichte van 2020, met uitzondering van de categorieën “Verzorgingsmiddelen” en
“Auditieve hulpmiddelen”.
De ontwikkeling van categorie “Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding” (N) is in 2021
opvallend: het aantal gebruikers is sterk gestegen en de totale kosten zijn tegelijkertijd sterk
gedaald. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de subcategorie “Niet klinisch ingebrachte sondes met
toebehoren” het aantal gebruikers sterk is toegenomen in 2021, met een relatief beperkte groei in
totale kosten. Tegelijkertijd zijn bij de subcategorie “Uitwendige toebehoren benodigd bij de
toediening van parenterale voeding” de totale kosten in 2021 sterk gedaald en was sprake van een
beperkte afname van het aantal gebruikers.
Bron: GIPdatabank van Zorginstituut Nederland; analyse Kompas in Zorg
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Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid die bij het opstellen van deze publicatie is betracht, kan Kompas in Zorg geen garanties geven over de juistheid en volledigheid. Kompas in Zorg aanvaardt
terzake geen enkele aansprakelijkheid.

