Betaalbare zorg of zorg om betaalbaarheid?

a

maximumscore 2
personele inkomensverdeling
Voorbeelden van een juiste toelichting zijn:
‒ Het gaat om de verdeling van de inkomens over de groep van
inkomenstrekkers / personen / werknemers.
‒ Het gaat niet om de verdeling van het (nationale) inkomen over de
productiefactoren.

b

maximumscore 3
•
(3)
gemiddeld
inkomen per
inkomensklasse
in % van totaal
4,2
11,8
24,2
59,8
(100)
•
•

1
(4)
gemiddeld inkomen per
inkomensklasse in %
van totaal, cumulatief
4,2
16,0
40,2
100

De lorenzcvurve is een doorgetrokken lijn die de coördinaten (0;0),
(25;4,2), (50;16,0), (75;40,2) en (100;100) verbindt
Uit de conclusie moet blijken dat de stelling van Johnson niet juist is
als je zuiver naar de getallen kijkt, maar dat de verschillen tussen de
percentages in de kolommen (3) en (4) zo klein zijn / de nieuwe
lorenzcurve zodanig (vrijwel) samenvalt met de curve van de
verdeling vóór de werkgeversbijdrage, dat de inkomensverdeling
eigenlijk niet (substantieel) veranderd is

1

1

c

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de laagste inkomensklasse weliswaar de
procentueel grootste bijdrage ontvangt (20%), maar dat deze bijdrage
door een beperkt deel van de totale groep wordt ontvangen (22%), zodat
de inkomensgroep als totaal een relatief lagere inkomensverhoging
realiseert dan de inkomensklassen II en III.
Opmerking
Een onderbouwing van dit antwoord met een berekening van de naar
verhouding door de gehele inkomensklasse ontvangen bijdrage
(0,20  22; 0,097  56; etc) ook goed rekenen.

d

maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Een antwoord waaruit blijkt dat de door overheid of werkgevers
gefinancierde zorg / ziektekostenverzekering de noodzakelijke
prijsprikkels wegneemt bij inwoners van de VS, waardoor zij meer dan
nodig is / oneigenlijk gebruikmaken van de gezondheidszorg.

e

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
‒ Een antwoord waaruit blijkt dat meer marktwerking in de
gezondheidszorg kan leiden tot het tegen elkaar opbieden door
patienten voor het verkrijgen van bepaalde zorg, zodat uiteindelijk
de persoon met het meeste geld de beste zorg krijgt.
‒ Een antwoord waaruit blijkt dat meer marktwerking in de zorg kan
leiden tot situaties waarbij vitale organen tot handelswaar worden en
niet naar de meest acute patient gaan maar naar de meest biedende
patient(en) (of zelfs handelaren).

