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Opgave 7 
 
Zorgen rondom ouderdom  
In een land zijn de afgelopen jaren de uitgaven voor de gezondheidszorg en de 
uitgaven voor de wettelijk geregelde pensioenuitkeringen sterk gestegen. Deze 
uitkeringen worden door middel van een omslagstelsel gefinancierd. De 
uitkeringen worden volledig door de premieopbrengsten gedekt. 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de stijging van de 
uitgaven voor de wettelijk geregelde pensioenuitkeringen, om vast te kunnen 
stellen of premieverhoging noodzakelijk is.  
Uit dit onderzoek blijkt dat premieverhoging voor de pensioenuitkeringen (PU-
uitgaven) in de periode 2008-2011 waarschijnlijk niet noodzakelijk zal zijn.  
De onderstaande tabel en figuren zijn ontleend aan dit onderzoek. 
 
uitgaven voor gezondheidszorg en PU-uitgaven (2005-2008) 
 2005 2006 2007 2008 
uitgaven voor gezondheidzorg (in % bbp) 10,5 11,4 12,1 12,1 
PU-uitgaven (in % bbp) 4,0 4,1 4,5 4,7 
bbp (in mld euro) 448 465 476 479 

 
figuur 1  
 
verwachte participatiegraad1) en bevolkingsgroei  2008-2011          
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noot 1 participatiegraad  beroepsbevolking in verhouding tot de beroepsgeschikte bevolking 
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Naar aanleiding van figuur 1 uit dit onderzoek stelt de econoom: “Uit figuur 1 valt 
af te leiden dat premieverhoging voor de PU-uitgaven in de periode 2008-2011 
waarschijnlijk niet noodzakelijk zal zijn om de PU-uitgaven op hetzelfde niveau 
te houden.” 

2p 23 Leg dit uit zonder een berekening te maken. 
 

2p 24 Zijn de uitgaven voor gezondheidszorg per hoofd van de bevolking in 2008 ten 
opzichte van 2007 gestegen, gelijk gebleven of gedaald? Verklaar het antwoord 
met behulp van een berekening. 
 
figuur 2  
 
oorzaken van de groei van de uitgaven voor de gezondheidszorg  
(2008 ten opzichte van 2005)       
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2p 25 Bereken hoeveel miljard van de stijging van de uitgaven voor de 
gezondheidszorg in 2008 ten opzichte van 2005 wordt veroorzaakt door 
prijsstijging. Gebruik hiervoor de tabel en figuur 2. 
 
Onder politici ontstaat naar aanleiding van de groei van de uitgaven voor 
gezondheidszorg een discussie over de organisatie van de zorg. 
Een van de politieke partijen pleit voor de introductie van meer marktwerking in 
de gezondheidszorg. Een andere partij is hier tegen en wijst op het 
arbeidsintensieve karakter van de zorg, waardoor de introductie van meer 
marktwerking een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg. 
 

2p 26 Geef op basis van figuur 2 een argument voor de introductie van meer 
marktwerking in de gezondheidszorg. 
 

2p 27 Leg het door de andere partij genoemde negatieve effect op de kwaliteit van de 
gezondheidszorg uit. 
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