
 

LAND: Noorwegen 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 81,7 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 8,3 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,9 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 12,7 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 64.450 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 334,9 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 25,9 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 4,1 

Human Development Index (2015): 0,949 

 

  

LAND: Nederland 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 81,6 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 9,5 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,4 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 11,9 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 46.374 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 785,4 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 28,0 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 6,1 

Human Development Index (2015): 0,924 

 

  

LAND: Verenigd Koninkrijk 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 80,8 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 7,6 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,6 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 13,3 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 38.658 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 2.518,1 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 32,6 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 5,5 

Human Development Index (2015): 0,910 

 



  

LAND: Israël 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 82,6 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 4,8 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 97,8 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 12,8 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 31.670 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 265,4 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 42,8 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 5,0 

Human Development Index (2015): 0,899 

 

  

LAND: Verenigde Staten 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 79,2 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 8,3 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,2 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 13,2 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 52.548 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 16.890,2 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 41,1 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 5,3 

Human Development Index (2015): 0,920 

 

  

LAND: Chili 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 82,0 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 3,9 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 97,3 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 9,9 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 22.145 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 397,5 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 50,5 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 6,4 

Human Development Index (2015): 0,847 

 



  

LAND: Rusland 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 70,3 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 3,7 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,7 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 12,0 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 23.895 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 3.498,4 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 41,6 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 5,8 

Human Development Index (2015): 0,804 

 

  

LAND: Cuba 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 79,6 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 10,6 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,5 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 11,8 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 19.949 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 226,7 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 45,2 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 3,0 

Human Development Index (2015): 0,775 

 

  

LAND: Brazilië 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 74,7 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 3,8 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 92,6 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 7,8 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 14.455 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 3.004,4 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 51,5 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 7,2 

Human Development Index (2015): 0,754 

 



  

LAND: Marokko 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 74,3 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 2,0 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 72,4 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 5,0 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 7.360 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 257,3 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 40,7 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 9,6 

Human Development Index (2015): 0,647 

 

  

LAND: Kenia 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 62,2 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 3,5 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 78,0 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 6,3 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 2.900 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 133,6 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 48,5 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 9,2 

Human Development Index (2015): 0,555 

 

  

LAND: Afghanistan 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 60,7 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 2,9 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 38,2 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 3,5 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 1.820 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 59,2 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 30,2 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 9,6 

Human Development Index (2015): 0,479 

 



  

LAND: Griekenland 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 81,1 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 5,0 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 97,7 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 10,5 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 24.617 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 266,4 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 36,7 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 24,9 

Human Development Index (2015): 0,866 

 

  

LAND: Polen 

 
Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 77,6 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 4,5 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 99,8 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 11,9 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 24.835 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 943,8 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 32,1 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 7,4 

Human Development Index (2015): 0,855 

 

  

LAND: China 

 

Levensverwachting bij de geboorte in jaren: 76,0 

Publieke uitgaven aan gezondheidszorg (% van bbp): 3,1 

Alfabetisme (% onder 15jarigen en ouder): 96,4 

Gemiddeld aantal jaren scholing: 7,6 

Bruto binnenlands product - per capita (2011 in $): 13.400 

Totaal bruto binnenlands product (2011 in miljarden $): 18.374,7 

Inkomensongelijkheid, Gini-coëfficiënt: 42,2 

Werkloosheid (% van de beroepsbevolking): 4,6 

Human Development Index (2015): 0,738 

 

 



Bronvermelding 
 
Voor de gegevens op de kaartjes en in het excelbestand is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 
http://hdr.undp.org/en/data# (data van 2015). Enkele ontbrekende zijn aangevuld op basis van oudere 
gegevens, waarbij tevens gebruik gemaakt is van https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
De aangevulde cijfers staan in het excelbestand in het rood.  
 

http://hdr.undp.org/en/data
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

