economie havo 2018-II
Opgave 3
Zorgeloos kiezen?
Met de komst van de Zorgverzekeringswet (2006) is elke Nederlander
wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een
zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht en mag
dus niemand weigeren. De basisverzekering is verplicht gesteld om te
voorkomen dat er averechtse selectie optreedt. Averechtse selectie kan
ertoe leiden dat de premies gaan stijgen. Verder regelt de wet dat iedere
verzekerde een eigen risico heeft, om moral hazard te beperken. Dit
verplichte eigen risico kent een minimumbedrag, maar de verzekerde kan
dit eigen risico wel verhogen in ruil voor een lagere premie.
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Leg uit dat averechtse selectie tot een stijging van de premies kan leiden.
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Leg uit dat een eigen risico moral hazard kan beperken.
Bij zorgverzekeraar Personis is de hoogte van de maandpremie van de
basisverzekering afhankelijk van twee factoren, namelijk:
 de gekozen polis (zie bron 1A)
 het gekozen eigen risico (zie bron 1B)
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Gebruik bron 1A.
Verklaar dat de zorgverzekeraar de Zilverpolis goedkoper kan aanbieden
dan de Platinapolis.

16

Gebruik bron 1B.
Leg uit dat de keuzemogelijkheid voor een verhoogd eigen risico een
manier is om asymmetrische informatie te beperken.
Karin van Lier heeft afgelopen jaar bij zorgverzekeraar Personis een
Platinapolis met het minimale eigen risico afgesloten (zie bron 2). Voor
het komende jaar wil ze op haar jaarpremie besparen en is daarom bereid
te veranderen van polis en van eigen risico. Het komende jaar:
 vindt ze het niet meer noodzakelijk terecht te kunnen bij een
zorgverlener in de buurt, maar wil ze wel graag haar medicijnen
kunnen ophalen bij de plaatselijke apotheek.
 heeft zij voldoende spaargeld om onverwachte zorgkosten op te
vangen zodat ze kan kiezen voor het maximale eigen risico.

2p

17

Gebruik bovenstaande tekst en bron 1A, 1B en 2.
Bereken of het bedrag dat Karin maximaal aan jaarpremie kan besparen,
hoger of lager is dan de extra benodigde hoeveelheid spaargeld.
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zorgpolissen basisverzekering aangeboden door Personis
bron 1A Welke zorgpolis kunt u het beste kiezen?
Platinapolis

Goudpolis

Zilverpolis

Ik wil altijd zelf mijn zorgverlener
kunnen kiezen.

ja

nee

nee

Ik wil altijd bij een zorgverlener
in de buurt terecht kunnen.

ja

nee

nee

Ik haal het liefst mijn medicijnen
bij een apotheek in de buurt.

ja

ja

nee

bron 1B Welk eigen risico kunt u het beste kiezen?
Ik verwacht het komende jaar zorgkosten
die hoger liggen dan het minimale
verplichte eigen risico.

nee

Ik heb spaargeld
om onverwacht hoge
zorgkosten op te vangen.

ja

nee

kies voor een:
verhoogd eigen risico
(hoogte afhankelijk van
hoeveelheid spaargeld)

bron 2

ja

kies voor het:
minimale eigen risico

maandpremies van de drie zorgpolissen voor de
basisverzekering van Personis

eigen risico per jaar

Platinapolis

Goudpolis

Zilverpolis

€ 375 (minimum)

€ 120

€ 105

€ 85

€ 475

€ 111

€ 97

€ 82

€ 575

€ 102

€ 90

€ 79

€ 675

€ 98

€ 85

€ 76

€ 775

€ 92

€ 80

€ 73

€ 875

€ 87

€ 75

€ 66
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