
Zorgwekkende kosten 

 

 

a maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg  is: 

Averechtse selectie treedt in dit verband op als vooral mensen met een 

hoog gezondheidsrisico zich laten verzekeren. Zorgverzekeraars hebben 

dan voornamelijk ‘slechte’ risico’s in portefeuille en krijgen daardoor te 

maken met kostenstijgingen per verzekerde. (Om die kosten te kunnen 

dekken verhogen de zorgverzekeraars de  premies.) 

 

b maximumscore 1 

Voorbeelden van een juist antwoord zijn: Benadis 

Klanten die hun gezondheidstoestand positief inschatten kunnen met het 

invullen van de vragenlijst korting verdienen. Hierdoor zal Benadis vooral 

goede risico’s aantrekken (klanten met een gezonde  leefstijl). 

 

Vizaget 

Vooral klanten die hun gezondheidstoestand positief inschatten zullen 

gebruikmaken van een verzekering met no-claimkorting. Hierdoor trekt 

Vizaget vooral goede risico’s aan. 

 

c maximumscore 2 

Voor beide mogelijke antwoorden is een juiste toelichting mogelijk. 

bevorderen Een voorbeeld van een juiste toelichting  is: 

De no-claimkorting zal mensen aantrekken die verwachten weinig claims te 

hoeven indienen en daarmee mogelijk netto bijdragers zullen zijn aan de 

verzekering (zelfs al zal voor hen de te betalen premie in de loop der jaren 

afnemen). 

 

verminderen 

Een voorbeeld van een juiste toelichting  is: 

Verzekerden die slechts weinig claims indienen, krijgen in de loop der 

jaren korting op de premie. Verzekerden uit deze groep betalen daardoor 

naar verhouding minder dan verzekerden met meer claims per jaar (en 

hiermee vermindert de onderlinge  solidariteit). 

 

 

 

 

 

 



d maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste uitleg zijn: 

‒ Door technologische ontwikkelingen / nieuwe  apparatuur worden 

nieuwe behandelmethoden mogelijk die duurder  zijn. 

‒ Door technologische ontwikkelingen kunnen  aandoeningen 

behandeld worden die in het verleden niet (of minder uitgebreid) 

behandeld konden worden, waardoor de uitgaven aan ziektekosten  

stijgen. 

‒ Door technologische ontwikkelingen kunnen  patiënten langduriger 

behandeld worden, waardoor de uitgaven aan ziektekosten  stijgen. 

 

e maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste berekening  is: 
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De uitgaven aan gezondheidszorg stijgen reëel met 36,6% 1 

 

Opmerking 

Een andere juiste manier van afronden ook goed  rekenen. 

 

f maximumscore 3 

De te beoordelen aspecten zijn correct  uitgewerkt. 

• Een voorbeeld van een juiste uitleg  is: 

 Door het verhogen van het eigen risico moet de verzekerde een 

groter deel van de ziektekosten zelf betalen, waardoor deze in 

sterkere  mate zal proberen deze kosten te beperken 1 

• Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 2 

 ‒ bepaalde soorten schade gedeeltelijk of geheel  uitsluiten van   

  vergoeding  

 Een voorbeeld van een juiste uitleg  is: 

  Gezondheidsschade als gevolg van bijvoorbeeld alcoholgebruik of 

roekeloos gedrag wordt niet vergoed, waardoor mensen ertoe 

worden aangezet om dit soort gezondheidsschade te  beperken. 

of 

‒ invoeren van een bonus-malussysteem  

 Een voorbeeld van een juiste uitleg  is: 

Een verzekerde hoeft minder premie te betalen naarmate deze 

minder claimt. Hierdoor wordt de verzekerde ertoe aangezet om 

gezondheidsrisico’s te beperken.  


