Zorgwekkende kosten

a

In een land is iedere inwoner verplicht verzekerd tegen ziektekosten van
basiszorg. Die verplichting zorgt ervoor dat averechtse selectie bij
ziektekostenverzekeringen wordt voorkomen. Een zorgverzekeraar mag
mensen met een hoog gezondheidsrisico niet uitsluiten: ieder moet onder
gelijke voorwaarden geaccepteerd worden voor de basiszorgverzekering.
Leg uit hoe door het optreden van averechtse selectie de premies van
ziektekostenverzekeringen kunnen stijgen.
Zorgverzekeraars zoeken via de aanvullende verzekering naar manieren om
goede risico’s aan te trekken (risicoselectie) waarmee ze de uitgaven aan
ziektekosten hopen te beperken.

b

c

Gebruik bron 1 bij de vragen b en c.
Kies één van beide zorgverzekeraars en leg uit hoe de voorgenomen maatregel
kan leiden tot risicoselectie.
Zal de aanvullende verzekering van Vizaget de solidariteit tussen
verzekerden bevorderen of juist verminderen? Licht het antwoord toe.
Ondanks pogingen van zorgverzekeraars om de uitgaven aan
ziektekosten te beperken zijn deze kosten in de periode 2001-2011 bijna
verdubbeld. Vergrijzing en technologische ontwikkelingen worden als
oorzaken genoemd. Dat is opvallend omdat technologische ontwikkelingen
doorgaans kostenvoordelen opleveren.

d

e

Leg uit hoe technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg tot
toenemende uitgaven aan ziektekosten kunnen leiden.
Gebruik bron 2 en 3.
Bereken de reële stijging van de uitgaven aan de gezondheidszorg in 2011 ten
opzichte van 2001.

In een actualiteitenprogramma reageert een gezondheidseconoom op de
ontwikkelingen. “De uitgaven aan ziektekosten stijgen omdat er sprake is van
moral hazard (risico op moreel wangedrag) bij verzekerden. Een
manier om moral hazard te beperken is het verhogen van het eigen risico. Ik zal
uitleggen hoe dat zit. Tevens zal ik een andere maatregel toelichten die moral
hazard in de gezondheidszorg kan beperken ….”
f

Schrijf het vervolg van de reactie van de gezondheidseconoom. Hierin moeten
de volgende aspecten aan de orde komen:
‒
Een uitleg waaruit blijkt dat het verhogen van het eigen risico een manier
is om moral hazard bij verzekerden te beperken.
‒
Een andere maatregel dan de invoering van het eigen risico, met uitleg
hoe daarmee moral hazard bij verzekerden kan worden beperkt.
Gebruik ongeveer 50 woorden.

Zorgwekkende kosten
bron 1

voorgenomen maatregelen van twee zorgverzekeraars om de
uitgaven aan ziektekosten te beperken

zorgverzekeraar

voorgenomen maatregel

Benadis

Benadis laat nieuwe klanten online een vragenlijst
invullen. Verzekerden die een gezonde levensstijl
weergeven krijgen een cadeau naar keuze of een
premiekorting op hun aanvullende verzekering.

Vizaget

Vizaget introduceert een no-claimkorting voor de
aanvullende verzekeringspakketten. Indien een
verzekerde in een jaar geen vergoeding voor gemaakte
ziektekosten claimt, krijgt hij het jaar daarop een noclaimkorting.

bron 2

uitgaven aan gezondheidszorg

bron 3

prijsindexcijfers van uitgaven gezondheidszorg (2001 = 100)

2002
2003
2004
2005
2006

102,3
104,7
107,1
109,5
112

2007
2008
2009
2010
2011

114,6
117,3
120
122,7
125,5

