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China:
Kansen in de gezondheidszorg
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China: kansen in de healthcare sector
Net als veel andere Aziatische landen werkt ook China op twee fronten aan het
verbeteren van de gezondheidszorg. ’s Werelds tweede economie heeft enerzijds
nog veel te maken met overdraagbare infectieziekten. Anderzijds neemt het
belang van de moderne, levensstijl-gerelateerde, niet-overdraagbare ziekten toe.
85% van alle sterfgevallen wordt veroorzaakt door chronische ziekten als hart- en
vaatziekten, kanker en diabetes. De levensverwachting stijgt, maar minder snel
dan verwacht mag worden op basis van de huidige welvaartsgroei. Verder krijgt
China op korte termijn te maken met de gevolgen van een snel vergrijzende
samenleving.
In 2009 telde China 170 miljoen 60-plussers. Deze groep groeit jaarlijks met 3,3%
waardoor in 2020 er zo’n 250 miljoen ouderen zullen zijn. De ‘silver market’ heeft
een totale waarde van € 200 miljard. Van de huidige ‘zilveren generatie’ hebben
32,5 miljoen Chinezen 24/7 zorg nodig en 5% van de ouderen wil graag in
verzorgingstehuizen wonen. China telt 38.060 verzorgingshuizen, publiek en
privaat, met in totaal 2,67 miljoen bedden terwijl 8,45 miljoen bedden nodig zijn.
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en cijfers
Levensverwachting 73 jaar (5YP: +1 year)
85% sterfte door niet-overdraagbare aandoeningen
60% uitgaven 'out of pocket'
Ziekenhuisrekening kan oplopen tot één of meer jaarsalarissen
Medische rekeningenvanwege rampen hoogste in Azië
Uitgaven voor gezondheidszorg 4% van het bbp (OECD 8-9%)
Overheidsuitgaven 340 RMB/hoofd in Beijing, 27 RMB/hoofd in Anhui
(2003)
40% uitgaven gezondheidszorg naar medicijnen

Mogelijkheden en kansen
Om de doelstellingen van de gezondheidszorghervorming te realiseren zal China
de komende jaren veel behoefte hebben aan kennis en expertise uit andere
landen. De Chinese overheid heeft expliciet te kennen gegeven open te staan voor
de bijdragen van buitenlandse ondernemingen bij het oplossen van de complexe
problematiek. De hervormingen in de zorgsector doen daarom kansen ontstaan
voor Nederlandse bedrijven in China op de volgende gebieden:
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Vraag naar medische hulpmiddelen in ziekenhuizen en dorpsklinieken
Ontwerp en herinrichting van ziekenhuizen en klinieken
Gebruik van ICT in de zorg (e-health)
Inspelen op behoeften van een vergrijzende bevolking
Training van zorgpersoneel en huisartsen
Training van rehabilitatiepersoneel/fysiotherapeuten
Training op gebied van ziekenhuismanagement
Zorgverzekeraars: aanvullende private verzekeringen
Farmaceutische industrie: training op gebied van GMP-compliance
Investeringsmogelijkheden in private ziekenhuizen
Investeringsmogelijkheden in Life sciences/biomedical sector

Meer informatie:

•
•

http://china.nlambassade.org/Zakendoen_in/kansen-en-sectoren/lifesciences.html
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/industries/life-scienceshealth-care/64424fbd4002b210VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
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Economische Missie Ouderenzorg in China 2-9 juni 2012
The silver market, een gouden kans voor Nederland
2-9 juni 2012 naar Nanjing, Shanghai en Suzhou.
In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert het NCH, samen met
Firevaned, een economische missie naar China voor Nederlandse bedrijven die
actief zijn in de ouderenzorg sector. NL EVD Internationaal financiert deze
activiteit in het kader van het CPA-programma.
Meer informatie:
http://handelsbevordering.nl/activiteiten/1/5/560
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