
Eindexamen vwo economie pilot  2012 - I
havovwo.nl

─  www.havovwo.nl       www.examen-cd.nl  ─

 
 

 
 
 

Opgave 1 
 

 1 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat de principaal te maken kan krijgen met 
keuzemogelijkheden en daardoor kosten moet maken om de kwaliteit van 
de zorgproducenten te kunnen beoordelen / kosten moet maken om de 
kwaliteit van de behandelingen te kunnen beoordelen. 
 

 2 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat het eigen risico tegengaat dat 

zorgconsumenten risicovol gedrag vertonen en daardoor zorgkosten 
claimen. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat het eigen risico tegengaat dat 
zorgconsumenten onzorgvuldig omgaan met (gratis) medische zorg en 
daardoor onnodige zorgkosten claimen. 

 
 3 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat goede risico’s kiezen voor een lage 

premie met een hoog eigen risico terwijl slechte risico’s kiezen voor 
een hoge premie met een laag eigen risico; deze keuze verschaft de 
zorgverzekeraars informatie over hoe potentiële klanten over hun 
gezondheidsrisico’s denken, zodat er geen uitgebreide keuring vooraf 
hoeft plaats te vinden om dat risico in te schatten.  

− Een antwoord waaruit blijkt dat goede risico’s kiezen voor een lage 
premie met een hoog eigen risico terwijl slechte risico’s kiezen voor 
een hoge premie met een laag eigen risico; deze keuze verschaft de 
zorgverzekeraars informatie over het (gezondheids)gedrag van 
verzekerden, zodat achteraf minder onderzoek naar claims hoeft plaats 
te vinden. 

 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 4 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat zorgverzekeraars steeds hogere 
transactiekosten moeten maken naarmate ze de contracten meer sluitend 
en compleet willen maken; de extra opbrengsten zullen op zeker moment 
niet meer opwegen tegen de extra kosten en dus niet meer bijdragen aan 
de totale winst. 
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 5 maximumscore 4 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• door de prijsregulering zorgproducenten verzekerd zijn van een 

redelijke prijs en minder gedwongen zijn op kosten te besparen en op 
kwaliteit in te leveren 1 

• door het kwaliteitsbeleid meer eenheid in het aanbod komt, waardoor 
de transactiekosten voor de zorgconsumenten lager worden 1 

• door de verplichte zorgverzekering met een uniforme premie solidariteit 
ontstaat tussen groepen met relatief laag risico en groepen met relatief 
hoog risico, wat tot gemiddeld lagere premies kan leiden 1 

• door de acceptatieplicht de zorgverzekeraars minder transactiekosten 
hoeven te maken bij het schatten van individuele risico’s 1 
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