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Opgave 2 Eigen duit in zakje van de zorg
7

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Zonder verzekeringsplicht zouden ‘goede’ risico’s / mensen met weinig
(verwachte) gezondheidsklachten geneigd kunnen zijn om zich niet te
laten verzekeren. De verzekeringsmaatschappijen zouden dan meer
‘slechte’ risico’s / verzekerden met een relatief hoog risico overhouden,
waardoor de premies zouden moeten stijgen
• Hierdoor zouden nog meer ‘goede’ risico’s afvallen / relatief gezonde
mensen afzien van verzekering

8

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Een eigen risico houdt in dat verzekerden zelf het eerste deel van de
zorgkosten moeten betalen. Dit kan leiden tot vermindering van
(over)consumptie van zorg / dit kan ertoe leiden dat mensen beter letten
op hun gezondheid, waardoor het de toenemende zorgkosten kan
beperken.

9

maximumscore 2
(44% van 300) + 173
= € 25,42. (Dit is meer dan € 25.)
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1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste berekening zijn:
− Alleen bij jaarlijkse zorgkosten boven de € 300 heeft een verzekerde bij
een vrijwillig eigen risico extra kosten. Verzekerden in groep III lopen
30% kans op zorgkosten van € 1.000 en 9% kans op zorgkosten van
€ 10.000. In beide gevallen bedragen de extra kosten voor de
verzekerde de volle € 400 van het vrijwillig eigen risico. De verwachte
extra zorgkosten voor de verzekerde bedragen dan 39% van
€ 400 = € 156. Dit is meer dan de besparing op de premie van € 140,
dus er is geen sprake van financieel voordeel.
− Gegeven een premie gelden de volgende kosten in de oude situatie:
(0,46 x 0) + (0,15 x 300) + (0,30 x 300) + (0,09 x 300) = € 162
Gegeven de veranderingen gelden de volgende kosten in de nieuwe
situatie:
(0,46 x 0) + (0,15 x 300) + (0,30 x 700) + (0,09 x 700) - 140 = € 178
Er is dus geen sprake van een financieel voordeel.
Opmerking
Wanneer de kandidaat heeft gerekend met een extra eigen risico van
€ 300, maximaal 1 scorepunt toekennen bij een juiste berekening.
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Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Naarmate meer verzekerden (in een systeem van een vrijwillig eigen
risico) kiezen voor een vrijwillig eigen risico, zal er tussen verzekerden een
groter verschil ontstaan in zorgbetalingen: verzekerden met weinig
behoefte aan zorg / die minder zorg nodig hebben zullen relatief minder
hoeven te betalen. De gezonde mensen zullen dan in mindere mate de
lasten dragen van de mensen die veel zorg nodig hebben.
Opmerking
Het verwoorden in het antwoord van de ‘behoefte aan zorg’ is essentieel
voor het toekennen van scorepunten.
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