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De brede basisverzel<ering 

vanuit een economisch 

perspectief 

DR. R.H.J.M. GRADUS EN DR. B.H.F. DRIESSEN 

Het Nederlandse stelsel van volksgezondheid kenmerkt zich door een hybride 

structuur. Van oudsher kennen we een overwegend particulier aanbod van 

zorgdiensten. Sommige van deze organisaties dragen nog de sporen van kerke

lijke en maatschappelijke organisaties uit het einde van de 19e eeuw. Ook kent 

Nederland in tegenstelling tot veel andere Europese land en relatief veel parti

culier verzekerden voor de standaardvormen van zorg (in 1998 was 65% zie

kenfondsverzekerd en 35% particulier). u Daar staat tegenover dat op andere 

aspecten de overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg groot is. Via het 

budgetmechanisme tracht de overheid de uitgaven te sturen en reguleert zij 

het aanbod en de prijs. Voor een dergelijke interventie zijn goede argumenten 

aanwezig. Immers deze markt kenmerkt zich door onvolkomenheden zoals 

het verschijnsel van 'supplier induced demand' en door de klassieke informa

tieproblemen uit de verzekeringstheorie die leiden tot onverzekerbaarheid 

van sommige bevolkingsgroepen. 

De typisch Nederlandse publiek-private verzekeringsmix staat de laatste tijd ter 

discussie en steeds luider worden de pleidooien voor een brede basisverzekering 

(ook de Sociaal-Economische Raad (SER) lijkt in die richting te adviseren). 

Hiervoor is een aantal redenen aan te wijzen. Het onderscheid tussen particulie

re ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen is aan het vervagen sinds eind 

jaren tachtig door toedoen van de commissie Dekker laatstgenoemde hun werk

terrein mochten uitbreiden. Bovendien zal de huidige financieringssystematiek, 

zeker bij een vergrijzende bevolking, onder druk komen te staan. Zeker nude 

mededingingsautoriteiten in toenemende mate collectieve arrangementen in 

particuliere verzekeringen zoals de wrz bekritiseren en in de toekomst zelfs 

weleens onmogelijk kunnen maken. Ook het kunstmatig onderscheid tussen de 

verplichte volksverzekering voor onverzekerbare risico's (d.i. Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en een particuliere verzekering voor aanpalende 

zorg roept steeds meer weerstanden op. Terwijl juist de toenemende produktdif

ferentiatie en mondigheid van ouderen vraagt om een integrale benadering van 

beide vormen van zorg, waarbij belemmeringen zoveel mogelijk worden verme

den.' 
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In dit artikel wordt de discussie over de brede basisverzekering in een econo

misch perspectief geplaatst en vanuit die invalshoek moet geconcludeerd wor

den dater goede redenen zijn om te komen tot een bepaalde minimum zorgver

zekering die voor iedere Nederlander gelijk is. De indeling van dit artikel is als 

volgt: eerst zal kart de theorie van de (ziektekosten)verzekering worden gepre

senteerd, daarna volgt een schets van de huidige situatie waar de eerder beschre

ven verzekeringstheorie wordt ingepast. Tenslotte wordt bekeken welke verande

ringen een brede basisverzekering teweeg kan brengen. 

Economische theorie van de verzel<ering 

Mensen kunnen vaak niet overzien welke financiele gevolgen een ziekte met 

zich mee brengt. In voorkomende gevallen zullen de kosten niet op te brengen 

zijn. De meeste mensen zijn daarom bereid een verzekering tegen ziektekosten 

afte sluiten en hiervoor een premie te betalen. Deze verzekering biedt hen 

zekerheid en werkt aldus nutsverhogend. Om de verzekeringsmarkt soepel te 

Iaten werken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In het kader 

van dit artikel kan echter worden volstaan met het bezien van de voorwaarde 

dat er volledige informatie is bij zowel de verzekeringsnemer als bij de verzeke

raar. Onvolledige (of asymmetrische) informatie kan de overheid nopen in te grij

pen op de verzekeringsmarkt. 

Klassieke informatieproblemen in de verzekeringstheorie zijn 'moral hazard' en 

'adverse selection'. Moral hazard houdt in dat de verzekerde de kans op een verze

kerde gebeurtenis kan be"invloeden zonder dat de verzekeraar hiervan op de 

hoogte is. Voor verzekeraars is het moeilijk zo niet onmogelijk om moral hazard 

te controleren. Hoe vollediger de dekking van de verzekering en hoe lager het 

ongemak van de verzekerde gebeurtenis, des te kleiner is de prikkel voor verze

kerden om zich te gedragen als moesten zij het verlies zelf dragen. Het gevolg is 

overconsumptie van verzekering. Een mogelijke oplossing voor moral hazard is 

een bonus-malus systeem waarbij geldt dat verzekerden die weinig claimen een 

lagere premie betalen. Andere oplossingen zijn een eigen risico, of eigen bijdra

gen zoals destijds het 'specialisten-geeltje'. Het andere probleem, adverse selec

tion, houdt in dat degene die een verzekering wil afsluiten meer informatie 

heeft over het risico dat hij inbrengt dan de verzekeraar. Als gevolg hiervan zal 

een verzekeringsmaatschappij relatiefveel clienten aantrekken met een hoog 

risico. Dit heeft premiestijgingen tot gevolg, water vervolgens toe leidt dat men

sen met een relatief laag risico de verzekering zullen opzeggen. Dus meer men

sen met hoog risico blijven over in het clientenbestand van de verzekeraar, waar

door de premie opnieuw verhoogd moet worden. In het geval van adverse selec

tion is een 'pooling equilibrium' (iedereen betaalt eenzelfde premie) niet houdbaar 
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omdat mensen met laag risico de verzekering zullen opzeggen. Een 'seperating 
equilibrium' (verschillende premies voor verschillende risicogroepen) is eveneens 

onhoudbaar omdat de hoge risicogroepen zich niet zullen verzekeren omdat de 

premie (te) hoog is. Deze situatie leidt er toe dat sommigen onverzekerd rondlo

pen. De oplossing voor het adverse selection probleem is het verplichten van de 

verzekering door de overheid. Door het verplicht stellen van een verzekering 

kunnen mensen met laag risico immers niet uit de verzekering stappen, daar

door subsidieren zij mensen met een hoog risico. Dit gebeurt in feite bij de 

AWBZ. De overheid kan verzekeraars bovendien verplichten clienten te accepte

ren zelfs als deze een hoog risico met zich meebrengen. Ook in de cure-sector 

wordt via het ziekenfonds de verzekerbaarheid van de !age inkomens gegaran

deerd. 

Samengevat kan gesteld worden dat de overheid door het verplichten van een 

ziektekostenverzekering een aantal problemen als gevolg van het bestaan van 

marktfalen oplost en ervoor zorgt, doordat !age risico's zich niet aan verzekering 

kunnen onttrekken, dat een 'pooling equilibrium' mogelijk wordt. In de volgende 

paragraaf zal bovenstaande verzekeringstheorie in het Iicht geplaatst worden 

van de Nederlandse situatie. 

Het Nederlandse stelsel van zorgverzekeringen 

De totale kosten van de gezondheidszorg bedroegen in 1998 bijna 68 miljard gul

den. De financiering is verdeeld over drie compartimenten: (1) de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), (2) particuliere en ziekenfondsverzekeringen 

(ZFW) en (3) aanvullende verzekeringen. Van de totale zorguitgaven in 1998 werd 

37% middels de AWBZ gefinancierd, 36% via de ZFW en 14% via particuliere ver

zekering. De eigen betalingen bedragen 8% en de overheid tenslotte betaalde 

bijna 5%.' 

Het stelsel kan worden weergegeven in onderstaande matrix. Hierin wordt 

onderscheid gemaakt tussen drie risicogroepen. Onverzekerbare risicogroepen 

zijn chronisch zieken, gehandicapten of ouderen in verpleegtehuizen die veel 

zorg consumeren en daardoor een onverzekerbaar risico hebben. Tot de enigs

zins verzekerbare risico's behoren mensen van 65 jaar en ouder. Deze kunnen 

zich wei particulier verzekeren, doch aileen tegen betaling van een hoge premie. 

De verzekerbare risico's tenslotte zijn de mensen jonger dan 65 jaar. Over het 

algemeen is hun risicoprofiel en bijbehorende premie gering. 

Per compartiment worden twee indica ties gegeven. De eerste indicator geeft de 

mate aan waarin een persoon uit een bepaalde risicogroep gebruik maakt van 

bepaalde zorg. De tweede indicator geeft een indruk van de financiele bijdrage 
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Compartiment AWBZ ZFW/particulier Vrijwillig verzekerba: 

Risicogroep elementen 

gebruik fin. bijdrage gebruik fin. bijdrage gebruik fin. bijdm 

Onverzekerbare risico's + - + ± - -

Enigszins verzekerbare risico's ± ± + ± -

Verzekerbare risico's - + - + + + 

Verklaring: (+)vee!, (±) matig, (-) weinig 

aan het desbetreffende compartiment in verhouding tot de consumptie. 

Uit de verzekeringstheorie volgt dat indien een ziektekostenverzekering ver

plicht is, !age risicogroepen solidair zijn met hoge risicogroepen, hetgeen tot uit

drukking komt in een financie!e subsidie van eerstgenoemde groep naar laatst

genoemde. In het eerste compartiment vindt subsidiering plaats van de hele 

bevolking (de AWBZ is immers een volksverzekering waaraan naar draagkracht 

wordt bijgedragen) naar de groep die AWBZ-zorg consumeert. In het tweede com

partiment vindt vooral subsidiering plaats van hoge inkomens (particulier verze

kerden) naar !age inkomens (ziekenfondsverzekerden) door middel van de wrz 
en de MOOZ. Omdat de 'slechtere risico's' doorgaans via het ziekenfonds zijn 

verzekerd, is de door de overheid vastgestelde maximumpremie niet toereikend 

om de door die verzekerden veroorzaakte schade te bekostigen. Particulier verze

kerden zijn daarom verplicht een bijdrage (de WTZ-omslagbijdrage) te leveren 

aan de compensatie van de tekorten die de verzekeraars lijden op de 

standaard(pakket)polissen. De MOOZ betreft een bijdrage van particuliere ziekte

kostenverzekeraars aan de ziekenfondsen, ter compensatie van de meerkosten 

ontstaan door de oververtegenwoordiging van personen van 65 jaar en ouder in 

de ziekenfondsverzekering. Overigens zijn mensen die buiten de ziekenfonds

plicht vall en niet verplicht om een particuliere ziektekostenverzekering af te 

sluiten. In het geval van non-participatie, betaalt men ook geen WTZ-omslagbij

drage en MOOZ. Solidariteit tussen hogere en lagere inkomensgroepen komt der

halve op vrijwillige basis tot stand. In het derde compartiment vindt geen subsi

diering plaats omdat het hier vrijwillig af te sluiten verzekeringen betreft. 

Voorbeelden zijn extra tandheelkundige zorg, klasseverpleging en niet noodza

kelijke chirurgische ingrepen (plastische chirurgie). Dit soort zorg wordt vooral 

door groepen met verzekerbare risico's geconsumeerd en gefinancierd. 

Subsidiering vindt in het huidige stelsel dus op twee manieren plaats: van lage 

risico's naar hoge risico's en van hoge inkomens naar !age inkomens. Het 

spreekt vanzelf dat hieraan ten grondslag ligt dat gezonde premiebetalers zie

ken subsidieren. 
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De meeste problemen lijken zich voor te doen bij het eerste en tweede comparti

ment. Omdat de bevolking vergrijst en bovendien ouder wordt (dubbele vergrij

zing), mag er van uitgegaan worden dat de hoeveelheid geconsumeerde AWBZ

zorg alsmede de cure-zorg toeneemt. Aangezien de AWBZ een volksverzekering is 

waarvan de premie via de inkomstenbelasting wordt gei:nd, zijn stijgingen van 

deze premie noodzakelijk. Ook de uitgaven in het tweede compartiment zullen 

stijgen omdat veel ouderen in het ziekenfonds zitten. Dit zal in het huidige sys

teem leiden tot een forse stijging van de wrz en MOOZ bijdragen. 

De basisverzekering 

Uit de verzekeringstheorie volgt dat een basisverzekering gedefinieerd als een 

door de overheid vastgesteld verplicht minimumpakket met zekere premievoor

waarden, een oplossing kan bieden voor de typische problemen die daar spelen 

(in het bijzonder adverse selection). Nadeel van verzekering via de markt is dat 

zeker bij een toenemende vergrijzing lage risico's zich niet meer- of slechts 

beperkt- zullen willen verzekeren. Ook het huidige stelsel van zorgverzekerin

gen kent zeker bij toenemende rationaliteit en mondialisering van burgers in 

principe dit gevaar.5 Handhaving van de huidige ordening betekent een druk op 

de collectieve arrangementen met alle risico's van dien. Vandaar dater steeds 

meer stemmen opgaan- zoals het voorlopige SER-advies - voor een verplichte 

basisverzekering. Teneinde de uitwerking van de basisverzekering te kunnen 

overzien, is een aantal zaken van belang: (a) de omvang van het pakket en de 

relatie met andere compartimenten, (b) de financiering en (c) de uitvoering. 

Bij het eerste aspect speelt met name de discussie over de scheidslijn tussen 

AWBZ en de basisverzekering. Indien de AWBZ wordt beperkt tot alleen de lang

durige zorg, zal de basisverzekering breder worden. Voordeel hiervan is dat nieu

we vormen van zorg makkelijker tot stand kunnen komen. Daar staat tegenover 

dat dit zalleiden tot een dure basisverzekering en de wijze waarop werkgevers 

en werknemers aan het tweede compartiment dienen bij te dragen zal nog de 

nodige discussie oproepen. Uiteraard zal ook een discussie worden gevoerd of 

bepaalde (exclusieve) vormen van zorg tot de basisverzekering dienen te beho

ren. Overigens speelt een dergelijke vraag reeds met betrekking tot welke zorgas

pecten door het ziekenfonds vergoed (zouden moeten) worden. 

Een tweede aspect dat bij de basisverzekering van belang is, is de wijze van 

financiering. Uitgaande van premiefinanciering, bestaan er drie basisgrondsla

gen. Er kan een nominale premie worden geheven, de premie kan inkomensaf

hankelijk of risico-afhankelijk zijn. Uiteraard zijn er tal van mengvormen denk

baar. In de door de SER voorgestelde basisverzekering is de premie voor iedereen 

even hoog. Mensen met !age inkomens worden gecompenseerd. In alle premies is 

bovendien een solidariteitsbijdrage opgenomen, waardoor ook subsidiering van 
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hoge inkomens naar lage inkomens plaatsvindt. Of de basisverzekering uiteinde

lijk meer solidariteit biedt dan het huidige stelsel van ziektekostenverzekeringen 

hangt afvan de exacte wijze waarop de premie gelnd gaat worden. 

Uitvoering 

Tenslotte moet het vraagstuk over de uitvoering bekeken worden. Uit de verzeke

ringstheorie volgt niet noodzakelijk dat de overheid de basisverzekering moet 

aanbieden. De huidige ziekenfondsen en private verzekeraars zouden ook in de 

toekomst deze verzekeringen kunnen aanbieden. Het feit dat door de basisverze

kering het onderscheid tussen ziekenfonds - en particulier verzekerden ver

dwijnt, maakt dat de uitvoering waarschijnlijk eenvoudiger zal worden en de bij

behorende kosten zullen dalen. 

Binnen een door de overheid vastgesteld kader zou - om de efficientie te bevorde

ren- enige mate van premiedifferentiatie alsmede vrijheid van keuze voor de 

consument mogelijk moeten zijn. Het zodanig vormgeven dat binnen de gren

zen van een basisverzekering vormen van concurrentie mogelijk zijn vergt cre

ativiteit maar is beslist niet ondenkbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 

overheid premiebandbreedten vaststelt waarbinnen een verzekeraar ruimte 

heeft om de exacte premie te bepalen. De client bepaalt vervolgens of hij genoe

gen neemt met een absoluut minimumpakket of dat hij voor een iets hogere pre

mie enige extra's- binnen de basisverzekering- ter beschikking krijgt. Een ande

re wijze waarop geconcurreerd kan worden is door aan de basisverzekering aan

vullende verzekeringen te koppelen. Behalve op de premie, kan ook geconcur

reerd worden op mate van klantvriendelijkheid, afhandeling van claims, duur 

van contracten, kortingen bij aanpalende zorg e.d. Belangrijke winst voor de 

client valt te behalen door de verzekeringsmarkt transparanter te maken. 

Bijvoorbeeld geen automatische contractverlenging maar ieder jaar een nieuwe 

offerte die vergeleken kan worden met offertes van andere verzekeraars. 

Transparantie kan ook met behulp van patientenplatforms en consumentenorga

nisaties worden bevorderd, waarbij de overheid faciliterend kan optreden. 

Afgezien van de eventuele oplossing die een basisverzekering biedt voor verzeke

ringstechnische problemen moeten uiteraard ook andere zaken bij de afweging 

betrokken worden. Bijvoorbeeld, biedt de basisverzekering meer keuzevrijheid 

voor de consument? De huidige ziekenfondsverzekerde heeft keuze uit een pak

ket waarvan omvang en premie door de overheid worden samengesteld. In de 

situatie met een basisverzekering volgens het voorlopige SER-advies zal zijn keu

zevrijheid toenemen, hij kan dan kiezen uit een smal pakket (casco) of een breed 

pakket (all-risk). Echter inhoud van het pakket en bijbehorende premie worden 

nog steeds voor een groot deel door de overheid bepaald. Voor degenen die nu 

particulier verzekerd zijn en nog niet de leeftijd van 65 hebben bereikt, zal de 
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keuzevrijheid afnemen. 

Voor- en nadelen tegen elkaar afWegend kan 'het idee' basisverzekering een 

oplossing zijn voor sommige problemen die spelen bij de zorgverzekeringen. 

Echter, zoals blijkt, zijn er met betrekking tot de exacte vormgeving van de basis

verzekering vele mogelijkheden. Daarom lijkt het in dit stadium nog te vroeg om 

de brede basisverzekering als definitieve oplossing te bestempelen. Veel zal 

afhangen van de uitwerking. 
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