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Astma en chronische obstructieve longziekte (COPD) zijn 

de twee belangrijkste chronische respiratoire aandoeningen 

in Nederland. De prevalentie van gediagnosticeerd astma in 

Nederland werd voor het jaar 2000 geschat op 25/1000 voor 

mannen en 29/1000 voor vrouwen, terwijl deze voor COPD 

werd geschat op 24/1000 voor mannen en 17/1000 voor vrou-

wen (www.nationaalkompas.nl).1 De ‘Kosten-van-ziekten-

studie’ schatte de kosten van astma en COPD samen voor 

het jaar 1999 op 594 miljoen euro (www.rivm.nl/kostenvan

ziekten).2 In deze ‘top-down’-kostenstudie is geen onder-

scheid gemaakt tussen astma en COPD (bij een top-down-

kostenstudie wordt het uitgangspunt gevormd door de 

totale kosten van de gezondheidszorg die met verdeelsleu-

tels worden toegewezen aan sectoren en diagnosegroepen). 

In een ‘bottom-up’-kostenstudie werden voor 1993 de direc-

te medische kosten van astma en COPD op respectievelijk 

81,5 en 230 miljoen euro geschat (in een bottom-upkosten-

studie worden per ziekte de kosten bepaald door het zorg-

gebruik met de kostprijs per eenheid te vermenigvuldigen).3 

Een latere studie schatte de directe medische kosten van 

COPD voor 1994 op 273 miljoen euro.4 Op basis van de-

mografische ontwikkelingen wordt verwacht dat het aantal 

astma- en met name het aantal COPD-patiënten in de 

komende decennia toe zal nemen (www.nationaalkompas.

nl).3-5 Veranderingen in rookgedrag en diagnosestelling kun-

nen deze stijging beïnvloeden.

 Voor beleidsmakers is het belangrijk te weten hoe groot 

de toename in kosten zal zijn. Alleen rekening houdend met 

demografische veranderingen in de bevolking, werd voor 

astma en COPD samen tussen 1994 en 2010 een stijging in 

de directe medische kosten van 60% voorspeld.3 Wanneer 

ook rekening gehouden werd met veranderingen in rook-

gedrag, werd voor COPD een toename van 90% in de kosten 

geprojecteerd over de periode 1994 tot 2015.4 Resultaten 

van aparte projecties van de kosten voor astma zijn niet 

bekend.

 Het doel van de hieronder beschreven studie was twee-

ledig. Ten eerste het verkrijgen van een recentere schatting 

van het zorggebruik en de daarmee verbonden kosten in 

oorspronkelijke stukken
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Nederland voor zowel astma als COPD, met voor COPD een 

uitsplitsing naar ernst. Ten tweede het verkrijgen van in-

zicht in de toekomstige kosten voor astma en COPD door 

modelprojecties.

methode

Prevalentie. De prevalentie van astma en COPD in het 

ba sisjaar 2000 was gebaseerd op drie huisartsregistraties: 

de Continue Morbiditeitsregistratie uit Nijmegen,6 het 

Transitieproject uit Amsterdam7 en het Registratienetwerk 

Huisartsen Limburg uit Maastricht.8 Prevalentiedata waren 

beschikbaar naar geslacht en 5-jaarsleeftijdsklassen.

 Zorggebruik. Tabel 1 en 2 geven het astma- en COPD-gere-

lateerde zorggebruik en de daaraan verbonden kosten weer. 

Informatie over het zorggebruik bij astma en COPD was zo-

veel mogelijk afkomstig van landelijke registraties en pei-

lingen, omdat die representatief waren en in veel gevallen 

geslachts- en leeftijdsspecifieke informatie opleverden. De 

gebruikte databronnen staan in tabel 1 en 2 per zorgtype 

vermeld.

 Kosten. Het zorggebruik werd vermenigvuldigd met een 

geschatte kostprijs per eenheid zorg (zie tabel 1 en 2). Wan-

neer alleen het gemiddelde zorggebruik per patiënt bekend 

was, werden de gemiddelde kosten per patiënt vermenig-

vuldigd met de prevalentie om de totale kosten voor het be-

treffende type zorg te schatten. Kosten voor COPD gemaakt 

door patiënten onder de 45 jaar werden niet meegenomen 

om overschatting van de kosten van COPD door verkeerde 

diagnostiek te voorkomen. De totale kosten voor COPD 

werden verder opgedeeld naar ernst van de ziekte, gede-

finieerd als lichte, matige, ernstige of zeer ernstige COPD 

volgens de criteria van het Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD; www.goldcopd.com).25 

Bij gebrek aan Nederlandse data over zorggebruik naar 

ernst werd de verhouding van de directe medische kosten 

per patiënt met matige (2,2), ernstige (7,5) of zeer ernstige 

(24,7) COPD ten opzichte van lichte COPD (1,0) afgeleid uit 

een Zweedse studie.26 De totale kosten van COPD in Neder-

land in elke geslachts- en leeftijdsklasse werden volgens 

deze verhoudingen toegewezen aan de verschillende ernst-

stadia (www.imta.nl/publications/0368.pdf ).27

 Projecties. Projecties van de toekomstige kosten van astma 

en COPD voor de periode 2000-2025 werden bepaald door 

prevalentieprojecties naar geslacht en leeftijd (en voor 

COPD-ernststadium) te vermenigvuldigen met de bijbeho-

rende kosten per patiënt. De prevalentie werd op twee ma-

nieren geprojecteerd. Als eerste werd een demografische 

tabel 1. Gemiddeld astmagerelateerd zorggebruik per patiënt, gemiddelde kosten per patiënt en totale kosten voor astma voor het jaar 2000 

(n = 452.000)*

zorgtype bron zorggebruik zorggebruik kostprijs per kosten per totale kosten bijdrage
  per patiënt eenheid  patiënt  (× 106 in euro’s) (in %)
   (in euro’s) (in euro’s)

huisartsbezoek NS29/LINH (diagnosecode R96)† 1,6  1710  27  12   9
specialistbezoek (longarts) POLS-enquête 200011 1,1  5012  52  24  17
dagbehandeling in ziekenhuis LMR (ICD-code 493)‡ 0,00085 17712   0,18   0,08   0,1
opnamedag in ziekenhuis  LMR (ICD-code 493) > 15 jaar 0,057 27112  19   8,4   6
 (afdeling Interne Geneeskunde 

  of Longziekten)

opnamedag in ziekenhuis LMR (ICD-code 493) < 15 jaar 0,024 34313   9,9   4,5   3
 (kinderafdeling)

opnamedag in Astmacentrum jaarrekening 2000 Nederlands 0,022 70914  19   8,5   6
 Davos  Astmacentrum Davos14

verpleging en verzorging – – –   8,5   3,8   3
medicatie LINH (diagnosecode R96), SFK15 – – 168  76  54
griepvaccinatie  rapport Evaluatie griep-

 vaccinatie 200116 0,65  1517   9,8   4,4   3

totaal    313 141 100

NS = ‘Nationale studie’; LINH = Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen; POLS = ‘Periodiek onderzoek leefsituatie’ door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek; LMR = Landelijke Medische Registratie; ICD = International classification of diseases; SFK = Stichting Farmaceutische Kengetallen; 

– = geen gegevens beschikbaar.
*Gebaseerd op 3 huisartsregistraties: Continue Morbiditeitsregistratie (Nijmegen), Transitieproject (Amsterdam), Registratienetwerk Huisartsen 

Limburg (Maastricht).
†Bron: Database Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen te Utrecht; 2000.
‡Bron: Landelijke Medische Registratie; Prismant te Utrecht; 2000.



  1245 Ned Tijdschr Geneeskd. 2006 3 juni;150(22)  

projectie gedaan door de geslachts- en leeftijdsspecifieke 

prevalentiepercentages van het jaar 2000 constant te hou-

den en te vermenigvuldigen met prognosen van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) van de bevolkingsaantallen 

voor de komende jaren. Als tweede werd een projectie van 

de prevalentie gedaan met het ‘Chronische ziektenmodel’, 

ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM).28 Dit is een dynamisch populatiemodel 

waarmee het effect van veranderingen in demografie en in 

het vóórkomen van risicofactoren voor ziekte en sterfte voor 

verschillende chronische aandoeningen in Nederland kan 

worden doorgerekend. Invoerdata in het model waren de-

mografische gegevens, gegevens over de risicofactor roken 

en astma- en COPD-specifieke, epidemiologische gegevens, 

namelijk de prevalentie, incidentie, remissie en sterfte voor 

het jaar 2000. Het model berekende voor de daaropvolgende 

jaren de nieuwe prevalentie van astma en COPD op basis van 

constante incidentie, remissie en sterfte per geslachts-, leef-

tijds- en rookklasse.28

 Het Chronische ziektenmodel werd voor COPD uitge-

breid met ziekte-ernst (GOLD-criteria)25 door de prevalen-

tie, incidentie en sterfte van COPD naar ernst te bepalen. 

Het ziekteverloop werd gemodelleerd als de jaarlijkse 

afname in longfunctie, uitgedrukt als het percentage van 

het geforceerde expiratoire eensecondevolume (FEV1) van 

de voorspelde waarde. Een uitgebreidere beschrijving van 

het COPD-model is elders te vinden.27 29

 Voor beide typen prevalentieprojecties, de demogra-

fische projectie en de dynamische met het Chronische ziek-

tenmodel, werden drie verschillende kostenprojecties be-

paald. Bij de eerste projectie (basis) werd uitgegaan van con-

stant zorggebruik en constante prijzen op het prijsniveau 

van 2000. Bij de tweede projectie (specifiek) werd rekening 

gehouden met astma- en COPD-specifieke trends in de twee 

belangrijkste kostenposten: ziekenhuiszorg en medicatie, 

terwijl de kosten van de overige zorgtypen constant werden 

gehouden. Bij de derde projectie (totaal) werden, naast de 

berekende trends in de kosten van ziekenhuiszorg en medi-

catie, op de andere typen zorg algemene jaarlijkse stijgin-

gen van volume en prijs voor de gezondheidszorg toege-

past.30

 De trend in ziekenhuiszorgkosten werd bepaald met be-

hulp van het gemiddeld aantal klinische opnamedagen per 

patiënt per jaar met astma of COPD als hoofddiagnose over 

de periode 1994-2002, afkomstig uit de Landelijke Medi-

sche Registratie (bron: Prismant, Utrecht). Voor astma werd 

tabel 2. Gemiddeld COPD-gerelateerd zorggebruik per patiënt, gemiddelde kosten per patiënt en totale kosten voor COPD voor het jaar 2000 

(n = 306.000)*

zorgtype bron zorggebruik zorggebruik kostprijs per kosten per totale kosten bijdrage
  per patiënt eenheid  patiënt  (× 106 in euro’s) (in %)
   (in euro’s) (in euro’s)

huisartsbezoek ‘Confronting COPD survey’18  2,6  1710  43  13   5
specialistbezoek (longarts) ‘Confronting COPD survey’18  1,8  50  88  27  10
thuiszorg (per uur) Patiëntenpanel Chronisch Zieken19 20 20   8,7010 177  54  19
dagbehandeling in ziekenhuis LMR (ICD-code 490-492, 494, 496)†  0,0031 17712   0,55   0,17   0,1
opnamedag in ziekenhuis  LMR (ICD-code 490-492, 494, 496)  0,91 27112 246  75  27
 (afdeling Interne Geneeskunde  

  of Longafdeling)

verpleging en verzorging – – – 112  34  12
medicatie  LINH (diagnosecode R91/R95),‡ 

 SFK15 – – 198  60  22
griepvaccinatie  rapport Evaluatie griepvaccinatie 

 200119  0,75  1517  11   3,5   1
zuurstofbehandeling (per dag)  ‘Programma thuiszorgtechno-

 logie’21 22  8,4   4,20  35  11   4
longtransplantatie Eurotransplant§23 24  0,000023 186.00024   4,3   1,3   0,4

totaal    915 280 100

COPD = chronische obstructieve longziekte; LMR = Landelijke Medische Registratie; ICD = International classification of diseases; LINH = Landelijk 

Informatie Netwerk Huisartsen; SFK = Stichting Farmaceutische Kengetallen; – = geen gegevens beschikbaar.
*Gebaseerd op 3 huisartsregistraties: Continue Morbiditeitsregistratie (Nijmegen), Transitieproject (Amsterdam), Registratienetwerk Huisartsen 

Limburg (Maastricht).
†Bron: Landelijke Medische Registratie; Prismant te Utrecht; 2000.
‡Bron: Database Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen te Utrecht; 2000.
§Bron: www.eurotransplant.nl/files/statistics/transplantations_lung_2000.html.
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deze trend geschat op –4,7% per jaar en voor COPD op 

–4,1% per jaar. De trend in medicatiekosten werd berekend 

op basis van data over de groep luchtwegmedicatie (ATC-

code R03) van de Stichting Farmaceutische Kengetallen te 

Den Haag, omdat zowel voor astma als COPD de kosten 

voor R03-medicatie meer dan 90% van de totale medicatie-

kosten bedroegen. De trend in medicatiekosten voor astma 

en COPD samen werd berekend als de gemiddelde, jaarlijk-

se, procentuele verandering in medicatiekosten per patiënt 

over de periode 1997-2003 (+4,9% per jaar).

resultaten

Astma. Het zorggebruik en de totale kosten per zorgtype zijn 

weergegeven in tabel 1. De totale directe medische kosten 

voor astma in het jaar 2000 werden geschat op 141 miljoen 

euro, 67 miljoen voor mannen en 74 miljoen voor vrouwen. 

Dit was gemiddeld 313 euro per patiënt of 9 euro per inwo-

ner. De kosten per patiënt namen toe met het ouder worden: 

van 200 euro voor de leeftijdsgroep 15-24 jaar tot 1380 euro 

voor de leeftijdsgroep 85+. Uitzondering hierop vormde de 

groep 0-14 jaar, waarbij de kosten met 230 euro iets hoger 

waren dan de daaropvolgende leeftijdsklasse. Van de totale 

kosten voor astma in 2000 bestond 54% uit medicatiekos-

ten. De kosten voor bezoek aan de specialist waren de op 

één na grootste kostenpost (17%). Kosten voor verpleeg-

huis, griepvaccinatie en dagbehandeling droegen het min-

ste bij.

 Met de demografische projectie, uitgaande van constan-

te geslachts- en leeftijdsspecifieke prevalentiepercentages, 

werd een stijging van de prevalentie van 452.000 astma-

patiënten in 2000 naar 479.000 in 2025 bepaald (figuur 1). 

Over dezelfde periode projecteerde het Chronische ziekten-

model een stijging naar 568.000 patiënten (zie figuur 1). 

Figuur 2 geeft de uitkomsten van de projecties voor de kos-

ten van astma weer. Schattingen van de basisprojectie voor 

het jaar 2025 kwamen uit tussen de 167 en 181 miljoen euro, 

afhankelijk van het type projectie.

 COPD. COPD-gerelateerd zorggebruik is weergegeven in 

tabel 2. De totale kosten voor COPD in 2000 werden geschat 

op 280 miljoen euro, 161 miljoen euro voor mannen en 119 

miljoen euro voor vrouwen. Gemiddeld was dit 915 euro per 

figuur 1. Projectie van het aantal astmapatiënten in Nederland; 

( ): aantal in 2000; ( ): demografische projectie voor 2025, waar-

bij de geslachts- en leeftijdsspecifieke prevalentiepercentages van 

het jaar 2000 zijn vermenigvuldigd met prognosen van de bevol-

kingsaantallen; ( ): projectie met het ‘Chronische ziektenmodel’ 

voor 2025, waarbij het effect van veranderingen in demografie en 

in het vóórkomen van risicofactoren is doorgerekend.
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figuur 2. Projecties van de kosten voor astma: ( ): demografische projectie, waarbij de geslachts- en leeftijdsspecifieke prevalentie-

percentages van het jaar 2000 zijn vermenigvuldigd met prognosen van de bevolkingsaantallen, en ( ): projectie met het ‘Chronische 

ziektenmodel’, waarbij het effect van veranderingen in demografie en in het vóórkomen van risicofactoren is doorgerekend; (a) bij con-

stant zorggebruik en constante kosten; (b) inclusief astmaspecifieke trends in kosten voor ziekenhuiszorg en medicatie; (c) inclusief 

astmaspecifieke trends in kosten voor ziekenhuiszorg en medicatie en algemene trends in overige typen zorg.
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patiënt, variërend van 781 euro voor de leeftijdsgroep 45-64 

jaar tot 1430 euro voor de leeftijdsgroep 85+. Per inwoner 

was dit gemiddeld 18 euro. Berekend over alle geslachts- en 

leeftijdsklassen gemiddeld waren de kosten per patiënt 280 

euro voor een patiënt met lichte COPD, 610 voor een met 

matige, 2090 euro voor een met ernstige en 6870 euro voor 

een met zeer ernstige COPD. Ziekenhuisopnamen en medi-

catie droegen met respectievelijk 27 en 22% het meeste bij 

aan de totale kosten. De kosten voor dagopnamen in het zie-

kenhuis en longtransplantaties droegen minder dan 1% bij.

 De demografische projectie berekende een stijging 

van het aantal COPD-patiënten van 306.000 in 2000 naar 

479.000 in 2025 (figuur 3). Met het Chronische ziekten-

model werd het aantal COPD-patiënten in 2025 op 494.000 

geprojecteerd (zie figuur 3).

 Figuur 4 geeft de uitkomsten van de projecties voor de 

kosten van COPD weer. Schattingen van de basisprojectie 

voor het jaar 2025 kwamen uit tussen de 443 en 495 miljoen 

euro. De resultaten van de projecties voor COPD naar ernst 

zijn weergegeven in tabel 3.

beschouwing

In deze studie zijn de directe medische kosten voor astma en 

COPD voor het jaar 2000 geschat op respectievelijk 141 en 

280 miljoen euro. Omdat de prevalentiecijfers zijn geba-

seerd op huisartsregistraties, hebben de kostenschattingen 

alleen betrekking op patiënten met gediagnosticeerde astma 

en COPD. Alleen déze groep patiënten gebruikt zorg die in 

de door ons gebruikte registraties direct in verband te bren-

gen is met astma of COPD. In onze kostenberekeningen zijn 

alleen de directe medische kosten meegenomen, omdat 

beschikbare data over indirecte kosten, zoals werkverzuim, 

naar diagnose niet gedetailleerd genoeg zijn om betrouw-

bare schattingen op te leveren.

 Resultaten van de kosten voor astma en COPD uit deze 

studie kunnen niet zonder meer vergeleken worden met eer-

dere Nederlandse bottom-upkostenschattingen3 4 door ver-

schillen in methoden, zoals het niet meetellen van de kosten 

voor COPD-patiënten jonger dan 45 en het gebruik van een 

lagere kostprijs voor een ziekenhuisdag. Ook vergelijking 

figuur 3. Projectie van het aantal patiënten met chronische ob-

structieve longziekte (COPD) in Nederland: ( ): aantal in 2000; 

( ): demografische projectie voor 2025, waarbij de geslachts- en 

leeftijdsspecifieke prevalentiepercentages van het jaar 2000 zijn 

vermenigvuldigd met prognosen van de bevolkingsaantallen; ( ): 

projectie met het ‘Chronische ziektenmodel’ voor 2025, waarbij 

het effect van veranderingen in demografie en in het vóórkomen 

van risicofactoren is doorgerekend.
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figuur 4. Projecties van de kosten voor chronische obstructieve longziekte (COPD): ( ): demografische projectie, waarbij de ge-

slachts- en leeftijdsspecifieke prevalentiepercentages van het jaar 2000 zijn vermenigvuldigd met prognosen van de bevolkings aantallen, 

en ( ): projectie met het ‘Chronische ziektenmodel’, waarbij het effect van veranderingen in demografie en in het vóórkomen van 

risicofactoren is doorgerekend; (a) bij constant zorggebruik en constante kosten; (b) inclusief COPD-specifieke trends in kosten voor 

ziekenhuiszorg en medicatie; (c) inclusief COPD-specifieke trends in kosten voor ziekenhuiszorg en medicatie en algemene trends in 

overige typen zorg.
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met de ‘Kosten-van-ziektenstudie’2 is lastig, omdat deze 

studie ten eerste andere databronnen en een andere metho-

diek gebruikt (top-down in plaats van bottom-up), ten twee-

de de kosten van astma en COPD samenneemt en ten derde 

verschillende kostenposten bevat, die wij bij gebrek aan vol-

doende gedetailleerde registraties niet mee konden nemen.

 Om de kosten voor COPD op te delen naar ernst van de 

ziekte zijn Zweedse data gebruikt. Hoewel wij voor een paar 

zorgtypen de beschikking hadden over Nederlandse, ziekte-

ernstspecifieke data voor zorggebruik, afkomstig uit kli-

nische trials, hebben wij gekozen om verhoudingen uit de 

Zweedse, observationele studie26 toe te passen op de Neder-

landse kostendata, omdat data uit klinische trials niet 

representatief zijn voor de totale Nederlandse COPD-popu-

latie. Omdat de kosten voor de verschillende COPD-ernst-

stadia tussen Zweden en Nederland kunnen variëren door 

verschillen in behandeling, zou het goed zijn om deze schat-

ting te kunnen toetsen aan Nederlandse data, maar deze 

zijn vooralsnog niet beschikbaar.

 Bij het bepalen van de invoerdata van het Chronische 

ziektenmodel met betrekking tot remissie voor astma en 

sterfte voor COPD werd rekening gehouden met een empi-

rische trend in de prevalentie. Deze trend werd voor COPD 

geschat op een jaarlijkse stijging van 3,5% voor vrouwen, 

terwijl er voor mannen geen statistisch significante trend 

was (periode 1990-2000). De trend voor astma is momen-

teel onduidelijk. Na een periode van sterke stijging werd in 

de laatste jaren een daling waargenomen. Gekozen werd 

voor een voorzichtige benadering door de trend te baseren 

op de jaren 1982-1993, de periode vóór de sterke stijging. De 

waargenomen trend voor astma in die periode was leeftijds-

afhankelijk en varieerde van +6,9% per jaar in de jongste 

leeftijdsgroep tot 0% voor 50 jaar en ouder. Het verschil in 

prevalentie voor het jaar 2025 tussen de demografische pro-

jectie, 478.000, en de projectie met het Chronische ziekten-

model, 568.000, kan grotendeels verklaard worden door het 

toepassen van deze trend.

 De totale kostenschattingen voor astma met de demo-

grafische projectie en het Chronische ziektenmodel lagen 

dichtbij elkaar. De leeftijdsspecifieke kosten verschilden 

echter wel. De demografische projectie laat als gevolg van 

de vergrijzing vooral een stijging zien van het aantal oudere, 

relatief dure astmapatiënten, terwijl het Chronische ziek-

tenmodel, dat rekening houdt met leeftijdsspecifieke trends, 

ook een stijging geeft van het aantal jongere, relatief goed-

kope patiënten. Bij COPD laat het verschil in prevalentie 

tussen de demografische projectie, 479.000, en de projectie 

met het Chronische ziektenmodel, 494.000, het effect zien 

van zowel demografische veranderingen als veranderingen 

in de risicofactor roken. Door de toename van de rookpreva-

lentie bij vrouwen in de hogere leeftijdsklassen in het recen-

te verleden nemen de prevalentie en dus ook de kosten bij 

vrouwen sneller toe dan alleen op basis van demografische 

veranderingen verwacht mag worden. Daarnaast stijgen de 

totale kosten bij de projectie met het Chronische ziekten-

model, omdat het aandeel ernstige patiënten toeneemt.

 Voor zowel astma als COPD geldt dat bij alle projecties 

voorzichtigheid is geboden. In de eenvoudige, demogra-

fische projectie werden de prevalentiepercentages naar ge-

slacht en leeftijd constant verondersteld. In het dynamische 

Chronische ziektenmodel zijn de prevalentiepercentages 

mede afhankelijk van incidentie, sterfte en verandering in 

risicofactor, maar werden de start-, stop- en herstartkansen 

van de rookdata constant gehouden, evenals de remissie-

kansen voor astma en de sterftekansen voor COPD. Bij de 

projecties die ook trends ten aanzien van de kosten inhou-

den, zijn de trends in ziekenhuis- en medicatiekosten ge-

schat op basis van gegevens over een periode van 7 à 8 jaar 

en constant verondersteld over de gehele periode 2000-

2025. Waarschijnlijk zullen zich voor al deze cijfers veran-

deringen voordoen.

 Resultaten van deze studie tonen aan dat de kosten van 

astma en COPD in Nederland (421 miljoen euro) aanzienlijk 

zijn, namelijk 1,3% van de totale Nederlandse gezondheids-

zorgkosten in 2000. Per patiënt zijn de kosten voor COPD 

bijna 3 keer zo hoog als die voor astma, terwijl de totale kos-

ten in Nederland voor COPD 2 maal zo hoog zijn als die voor 

astma. In projecties stijgt het aantal patiënten met astma 

over de periode 2000-2025 met 5-25%, terwijl het aantal 

COPD-patiënten met 55-60% toeneemt. Daarmee samen-

hangend resulteren kostenprojecties voor astma en COPD 

in een toename met respectievelijk 10-20 en 60-80%, uit-

gaande van gelijkblijvende zorg en prijzen. De projecties 

geven inzicht in de prevalentie- en kostenontwikkeling wan-

neer historische trends worden doorgetrokken. De kosten-

tabel 3. Totale kosten in 2000 en uitkomsten van de projecties van de 

kosten voor COPD met het ‘Chronische ziektenmodel’ voor het jaar 2025, 

uitgesplitst naar ziekte-ernst

ziekte-ernst totale kosten in 2000 kostenprojectie voor 2025 (× 106)
 (× 106)
  basis* specifiek† totaal‡

licht  22,6  51,2  64,9   117
matig 104 148 188   339
ernstig  99,0 140 177   320
zeer ernstig  54,5 156 197   355

totaal 280 495 627 1 130

COPD = chronische obstructieve longziekte.
*Projectie met constant zorggebruik en constante kosten.
†Projectie inclusief COPD-specifieke trends in kosten voor ziekenhuis-

zorg en medicatie.
‡Projectie inclusief COPD-specifieke trends in kosten voor ziekenhuis-

zorg, medicatie en algemene trends in overige typen zorg.
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schattingen en -projecties leveren belangrijke informatie op 

voor beleid ten aanzien van astma en COPD. De verwachte 

stijging van aantal patiënten en kosten is een stimulans voor 

preventief beleid om die stijging af te vlakken; ook kunnen 

diagnostiek en behandeling worden gestimuleerd, omdat 

vroegere diagnostiek en eerdere behandeling een ziekte als 

COPD kunnen verminderen, waardoor de kosten voor zorg 

afnemen.
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Abstract

Projections of future resource use and the costs of asthma and COPD in 
the Netherlands
Objective. To determine the health-care utilisation and associated costs 
for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in the 
Netherlands for the year 2000 and to estimate future costs by means of 
projections.
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Design. Descriptive and explorative.
Method. The costs were based on data regarding resource use in 2000 ob-
tained from representative national registries and surveys. The costs were 
specified by gender and age category and for COPD also by severity. Three 
projections for the costs of asthma and COPD were made by means of 
prevalence projections: first assuming constant resource use and con-
stant prices, second assuming asthma- and COPD-specific trends in the 
costs for hospital care (asthma, –4.7% and COPD, –4.1% per year) and 
medication (+4.9% per year), and third by adding general trends for the 
remaining types of care.
Results. Total costs for the year 2000 for asthma (452,000 patients) and 
COPD (306,000 patients) were estimated to be 141 and 280 million Euros, 
amounting to 313 en 915 Euros per patient or 9 and 18 Euros per inhabit-

ant, respectively. Projections of total prevalence for the year 2025 varied 
between 478,000 and 568,000 patients for asthma and between 479,000 
and 494,000 patients for COPD. Assuming constant resource use and 
prices, the costs in 2025 were projected to increase to amounts between 
167 and 181 million Euros for asthma and 443 and 495 million Euros for 
COPD. Projections including the estimated trends in costs for hospital 
care, medication and the costs for other types of care predicted a sharper 
increase.
Conclusion. Costs for asthma and COPD together (421 million Euros) 
amounted to 1.3% of the total Dutch health-care budget in 2000. Almost 
70% of these costs were for COPD. Projections for 2025 showed that the 
costs for COPD will increase more than the costs for asthma.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1243-50




