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Bruins	geeft	collectiviteiten	
laatste	kans	
Zorgverzekeraars	krijgen	van	minister	Bruno	Bruins	voor	
Medische	Zorg	nog	een	laatste	kans	om	van	collectiviteiten	een	
succes	te	maken.	Ook	wil	de	minister	de	risicoverevening	
verbeteren,	zodat	het	niet	uitmaakt	of	verzekeraars	veel	chronisch	
zieken	hebben	als	verzekerden.	

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Foto: Arenda Oomen 
Dat heeft de minister gezegd tijdens een algemeen overleg met de Tweede 
Kamer over de Zorgverzekeringswet op 10 april. Meer dan 
60.000 collectiviteiten bieden zorgverzekeraars aan. Verzekerden krijgen 
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kortingen tot 10 procent of meer op hun zorgpremie als ze lid zijn van zo’n 
collectiviteit. Die korting zou het gevolg moeten zijn van speciaal beleid van 
zorgverzekeraars voor die specifieke doelgroep. Maar de praktijk is anders. 
Verzekeraars verhogen voor zo’n korting eerst de zorgpremie. ‘Een 
marketingtruc’, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. ‘Een fopkorting’, 
vindt SP-Kamerlid Maarten Hijink. 

Collectiviteiten	

Ook CDA-Kamerlid Joba van den Berg en D66-Kamerlid Rens Raemakers 
zetten vraagtekens bij de effectiviteit van collectiviteiten. Raemakers is wel 
gecharmeerd van de collectiviteiten voor sociale minima die 
zorgverzekeraars in gemeenten aanbieden. Die doen zorgverzekeraars 
echter deels van de hand, omdat ze verliesgevend zijn. ‘Zeer 
zorgwekkend’, vindt Raemakers. Hij wil garanties van de minister dat deze 
collectiviteiten wel beschikbaar blijven. Zo ver wil Bruins niet gaan. Maar hij 
vindt wel dat verzekeraars onvoldoende kunnen legitimeren dat de 
kortingen het gevolg zijn van goede zorginkoop. Daarom verlaagt hij de 
maximale korting van 10 naar 5 procent. GroenLinks, D66 en de SP vinden 
dat niet voldoende. Ze vinden dat de minister duidelijkere criteria moet 
stellen wanneer de collectiviteiten een succes zijn. 

Chronisch	zieken	voorspelbaar	verliesgevend	

Een andere bron van zorg in de Kamer vormen de chronisch zieken die 
voorspelbaar verliesgevend zijn voor  zorgverzekeraars, zo blijkt uit recent 
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onderzoek. Dat stelt de verzekeraars voor dilemma’s, want voor een goed 
resultaat kunnen ze beter gezonde verzekerden hebben. ‘Die prikkels 
mogen we niet toelaten binnen het stelsel’, vindt GroenLinks-Kamerlid Paul 
Smeulders. Ook het CDA wil niet dat het voor zorgverzekeraars uitmaakt of 
mensen gezond zijn of een chronische ziekte hebben. Het zet de deur open 
voor risicoselectie, zoals het aanbieden van een hoog eigen risico. Dat trekt 
vooral gezonde mensen aan. Bruins is het daarmee eens. ‘Het mag voor 
verzekeraars niet uitmaken of ze gezonde verzekerden hebben of 
chronisch zieken. Dat is de kern van de risicoverevening.’ 

Bruins	wil	betere	risicoverevening	

Bruins ziet nog drie knoppen waaraan hij kan draaien om het systeem van 
risicoverevening te verbeteren. Dat zijn dure ggz-patiënten, dure medicijnen 
en hoge kosten voorafgaand aan het overlijden.  Voor deze drie 
groepen,  veelal patiënten met een chronische ziekte, gaat hij de 
risicoverevening per 2020 verbeteren. ‘Dat kan leiden tot het verhogen van 
normbedragen voor deze patiëntgroepen’, zegt hij tegen Smeulders van 
GroenLinks. Het onderzoek van de Erasmus School of Health Policy & 
Management (ESHPM) laat echter zien dat het twaalf andere chronische 
aandoeningen zijn die eruit qua springen qua voorspelbaar verlies. Dat zijn 
onder meer mensen met COPD, diabetes en hartfalen. De minister gaat 
hier niet op in en de Kamer legt de minister niet het vuur aan de schenen. 
Bruins laat nader onderzoek doen en zegt het CDA en GroenLinks toe de 
Kamer in juni te informeren over de risicoverevening. 
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