
www.examenstick.nl www.havovwo.nl

economie  havo  2018-I 

Vraag Antwoord Scores 

Opgave 4 

18 maximumscore 3 
bij (1) risico-aversie 
bij (2) solidariteit 
bij (3) averechtse selectie 
bij (4) hoog 

• (1) juist 1 
• (2) juist 1 
• (3) en (4) juist 1 

19 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• De verzekerde consumeert meer zorg, omdat hij toch al verzekerd is /

hij niet direct ervaart dat hij er zelf voor betaalt 1 
• De toenemende zorgkosten worden dan doorberekend in de

zorgpremies 1 

20 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 2.100 − € 385 = € 1.715 wordt vergoed 

21 maximumscore 2    altijd toekennen 1)

@JUUL econoom 
@VINZZ Kamerlid 
@SPORTY minister 

indien drie juist 2 
indien twee juist 1 
indien minder dan twee juist 0 

22 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
€ 670 mln

€ 50
 = 13,4 mln 

23 maximumscore 2 
−0,2 
Een voorbeeld van een juiste toelichting is: 
Verzekerden reageren bij het startpunt van € 300 prijsgevoeliger (waardoor 
hun vraag naar zorg elastischer is dan bij het startpunt van € 0).  

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

economie  havo  2018-I 

Vraag Antwoord Scores 

24 maximumscore 3 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• 1 De zorgvraag van verzekerden is afgenomen, doordat de

verzekerden een financiële prikkel hebben de kosten te beperken 1 
• 2 − De zorgvraag wordt groter (drempel om zorg te consumeren

kleiner), omdat er voor de eerste € 300 geen eigen risico geldt. 
Daarnaast zullen verzekerden met zorgkosten tussen € 300 en 
€ 685 mogelijk minder zorg consumeren vanwege een hoger 
kostenbewustzijn 1 

− De collectieve zorguitgaven zullen echter toch stijgen, omdat 
zorg boven € 685 relatief duur is (specialistische zorg) en/of 
niet te vermijden is (als je ziek bent heb je geen echte keuze) 
altijd 1 scorepunt toekennen  2)

1 

2

noot 1
Toelichting: 
In de vraag staat de aanwijzing “Elk voorstel kan maar aan één kijker worden 
gekoppeld”.  Het valt echter te verdedigen dat één kijker aan meerdere voorstellen kan 
worden gekoppeld. Dit leverde mogelijk verwarring op bij kandidaten. Bovendien werkt 
het huidige scoringsmodel, waarin 1 scorepunt mag worden toegekend bij twee van de 
drie juiste koppelingen, ongelijkheid in de hand. 

noot 2
Toelichting: 
Het antwoord “De collectieve zorguitgaven zullen echter toch stijgen, omdat zorg boven 
€ 685 relatief duur is (specialistische zorg) en/of niet te vermijden is (als je ziek bent 
heb je geen echte keuze)” blijkt discutabel. 




