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Zorgverzekeraars	lijden	verlies	
op	chronisch	zieken	
Chronisch	zieken	zijn	ondanks	de	risicoverevening	nog	steeds	
voorspelbaar	verliesgevend	voor	zorgverzekeraars.	Op	gezonde	
verzekerden	maken	verzekeraars	91	euro	winst,	op	chronisch	
zieken	lijden	ze	gemiddeld	84	euro	verlies	per	verzekerde.	Dat	
blijkt	uit	onderzoek	van	de	Erasmus	School	of	Health	Policy	&	
Management	(ESHPM).	

Zorgverzekeraars lijden 221 euro verlies op mensen met diabetes.  
Zorgverzekeraars worden geacht doelmatige en kwalitatief hoogwaardige 
zorg in te kopen voor al hun verzekerden. Een belemmering daarbij vormt 
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het voorspelbare verlies dat zorgverzekeraars maken op chronisch zieke 
patiënten onder hun verzekerden. Het zogeheten 
risicovereveningsmodel compenseert verzekeraars die relatief veel 
ongezonde verzekerden hebben. Dat model wordt al 25 jaar verbeterd en 
staat bekend als een van de beste ter wereld. Het corrigeert voor leeftijd, 
geslacht, zorggebruik, gezondheidsindicatoren en sociaaleconomische 
factoren. 

Risicoverevening	compenseert	

Het systeem van risicoverevening moet verzekerden met een chronische 
ziekte minstens zo interessant maken als gezonde verzekerden. Alleen 
werkt het model, ondanks alle verfijningen nog steeds niet perfect. Dat blijkt 
uit het onderzoek ‘Gebruik van diagnose-informatie uit 
huisartsenregistraties in de risicoverevening via ‘constrained 
regression’ van de Erasmus School of Health Policy & Management 
(ESHPM). De onderzoekers hebben de systematiek van risicoverevening 
losgelaten op 1,4 miljoen patiënten uit circa vijfhonderd 
huisartsenpraktijken. Uit die administratie blijkt dat 51,9 procent van de 
mensen een chronische aandoening heeft. De gemiddelde somatische 
zorgkosten bedragen per verzekerdenjaar ruim 3.500 euro. Dat is circa vier 
keer zo veel als voor verzekerden zonder chronische ziekte. Die kosten per 
jaar bijna 900 euro. Het vereveningsmodel corrigeert deze verschillen voor 
93 procent. ‘Dat is schitterend’, zegt ESHPM-onderzoeker Richard van 
Kleef. ‘Het model is echt heel erg goed.’ 
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Voorspelbaar	verlies	op	chronisch	zieken	

Desondanks blijft er een verschil in resultaat. Op gezonde mensen maken 
zorgverzekeraars 91 euro winst op de basispremie. Op chronisch zieken 
lijden ze gemiddeld een voorspelbaar verlies van 84 euro per verzekerde. 
‘Dat ontmoedigt zorgverzekeraars om zich actief in te zetten voor chronisch 
zieken. Bovendien mag je verwachten dat zorgverzekeraars die om wat 
voor reden dan ook veel chronisch verzekerden hebben, een slechter 
resultaat behalen.’ 

Obesitas,	COPD	en	hartfalen	zijn	fors	verliesgevend	

Enkele chronische aandoeningen springen eruit qua voorspelbaar verlies. 
Voor mensen met COPD bedragen de gemiddelde zorgkosten per jaar ruim 
8.200 euro. Na compensatie bedraagt het verlies nog altijd 551 euro. Voor 
diabetici is het voorspelbare verlies 221 euro. Opvallend is het slechte 
resultaat dat verzekeraars halen bij mensen met hartfalen. De gemiddelde 
kosten bedragen voor hen 13.720 euro per jaar. De risicoverevening brengt 
dat terug tot 851 euro verlies per verzekerde. 

Risicoverevening	kan	niet	beter	

De resultaten van het onderzoek, dat al in september 2018 is afgerond, zijn 
besproken op een conferentie afgelopen vrijdag 5 april 2019, 
georganiseerd door Zorgverzekeraars Nederland en 
gezondheidseconomen. De experts zien oplossingen langs drie wegen. De 
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eerste is het systeem van risicoverevening nog beter maken. 
Vereveningsexpert Van Kleef denkt dat het eindstation op deze weg 
nagenoeg is bereikt. ‘We hebben het model al 25 jaar verbeterd. Er is 
vrijwel geen informatie beschikbaar om het model nog beter te maken.’ 

Ex-post-verevening	opnieuw	invoeren?	

Een alternatief is de zogeheten ex-post-verevening opnieuw invoeren. Deze 
compensatie achteraf op basis van de werkelijk gemaakte zorgkosten 
hebben de ministers van VWS en Financiën echter bewust afgebouwd 
enkele jaren geleden. Dat deden ze omdat deze manier van compenseren 
zorgverzekeraars niet stimuleert tot een doelmatige inkoop. Het maakt ze 
lui. Het CDA noemde dat besluit in 2015 een ‘historische fout’. 

Verhogen	van	normbedragen	is	simpel	

De derde oplossing  ‘is verrassend eenvoudig en heeft mijn voorkeur’, zegt 
Van Kleef. Die bestaat uit het verhogen van de normbedragen voor 
compensatie van chronisch zieken in het vereveningsmodel. Daarvoor moet 
worden overgestapt op een nieuwe rekenmethode om de normbedragen 
vast te stellen. Tijdens het symposium op 5 april was er onder 
wetenschappers en zorgverzekeraars draagvlak voor nader onderzoek naar 
de effecten van deze methode. Tot teleurstelling van Van Kleef heeft het 
ministerie van VWS deze optie echter niet opgenomen in de 
onderzoekagenda voor risicoverevening. ‘Dat is bijzonder teleurstellend. 
VWS doet er goed aan om deze oplossing te onderzoeken. Ik steek mijn 
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hand ervoor in het vuur dat als zorgverzekeraars voldoende worden 
gecompenseerd voor chronisch zieken, zij beter op de wensen van die 
groep gaan inspelen.’ 

Verzekeraars	sturen	al	op	risico’s	
verzekerdenpopulatie	

Recent onderzoek van Equalis lijkt te suggereren dat zorgverzekeraars 
actief sturen op een gezondere populatie om hun risico’s te verminderen. 
Verzekeraars streven naar een evenwichtige verzekerdenportefeuille. 
Menzis en Zilveren Kruis hebben tientallen verliesgevende gemeentelijke 
collectiviteiten afgestoten. Hoe goed ze de inkoop ook organiseerden, ze 
bleven daar verlies op lijden. Dat maakt onderzoek en nieuw beleid urgent. 

 
 


