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1. Belang van risicoverevening voor 
zorgsector
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Risicoverevening van groot belang voor 
zorgverzekeraars, zorgaanbieders en farmaceuten

• Risicoverevening bepaalt de financiële ruimte voor 
zorgverzekeraars om te investeren in kwalitatief  goede zorg 
en daarmee de ruimte voor behandelaars.

• Bij inadequate compensatie verzekeraars voor chronische 
ziekten ontstaan prikkels voor beknibbeling op zorg aan deze 
verzekerden en staat het gelijke speelveld onder druk.

• Risicoverevening biedt verzekeraars compensatie voor 
chronisch zieken. Verzekeraars kunnen op basis hiervan 
zorgaanbieders en farmaceuten vergoeden.

• Voor zorgaanbieders en farmaceuten is het van groot belang 
dat ‘hun’ aandoeningen goed in de risicoverevening zijn 
verwerkt. Dit vergemakkelijkt  hun onderhandelingen met 
verzekeraars.

AcademieNieuwezorg



6

Doelen  overheid alleen onderling verenigbaar bij voldoende 
prikkels voor doelmatigheid in zorgstelsel

Kwalitatief 
goede zorg 

Betaalbaar 
zorgstelsel

Toegankelijk 
zorgstelsel

Doelen 
overheid

• Altijd spanning tussen kostenbeheersing enerzijds, en 
toegankelijkheid en kwaliteit anderzijds.

• Kostenbeheersing is gemakkelijk, maar kan ten koste gaan van 
kwaliteit en toegankelijkheid (bijvoorbeeld wachtlijsten).

• Kostenbeheersing, kwaliteit en toegankelijkheid zijn alleen 
onderling verenigbaar in zorgstelsel met voldoende prikkels 
voor doelmatigheid.
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2. Wat is risicoverevening en waarom?
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Wat is risicoverevening en waarom doen we het?

Waarom 
risico-

verevening?

• Toegankelijkheid: Geen premies die samenhangen met het 
individuele risico van verzekerden, want dan zeer hoge premies 
voor ongezonde verzekerden.

• Zorgplicht, acceptatieplicht voor basisverzekering en verbod op 
premiedifferentiatie leiden tot prikkels voor risicoselectie:  dan 
zijn er voorspelbare winsten en verliezen.

Wat is 
risico-

verevening?

• Financiële compensatie aan zorgverzekeraars voor verzekerden 
met ongunstig risicoprofiel (ouderen, chronisch zieken, lage 
inkomens). 

• Financiële compensatie via vereveningsbijdrage uit het 
Zorgverzekeringsfonds. 

Doelen 
risico-

verevening

• Bevordering doelmatigheid zorg door verzekeraars. Bij 
ondoelmatigheid te hoge nominale premie: risico dat verzekerden 
weglopen naar goedkopere verzekeraars.

• Tegengaan risicoselectie en in het verlengde daarvan creatie van 
gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars (eerlijke concurrentie). 
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3.Financiële structuur risicoverevening 2019
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Vereveningsbijdrage vormt ruim de helft van het totale 
Macro PrestatieBedrag Zvw in 2019 

Opbouw Macro PrestatieBedrag Zvw in 2019
Naar financieringsbron (in miljarden euro’s)

25,4

47,7

19,2

3,1

Nominale rekenpremie

Eigen risico

Vereveningsbijdrage

Macro PrestatieBedrag
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Financiering Macro PrestatieBedrag

Vereveningsbijdrage wordt gevoed door: 

• inkomensafhankelijke premies; 

• rijksbijdrage voor 18-’ers, van wie geen nominale premie 
wordt geheven.

Verevenings-
bijdrage

Nominale 
premie

• Nominale rekenpremie is bedrag dat verzekeraar op alle 
volwassen verzekerden volgens VWS tekort komt op de 
vereveningsbijdrage: in 2019 € 1.380.

• Verzekeraar is vrij om zelf  hoogte nominale premie vast 
te stellen, maar mag geen premiedifferentiatie toepassen. 
Alleen kortingen voor collectieve contracten zijn beperkt 
toegestaan. 
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4. Uitgangspunten van de systematiek
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Huidige risicovereveningssysteem is een ex-ante systeem

• Vereveningsbijdrage wordt vooraf (ex ante) vastgesteld en 
verzekeraar loopt financieel risico. Dit geeft prikkels voor 
doelmatigheid.

• Vereveningsbijdrage berust op schatting van verwachte 
zorgkosten op basis van risicoprofiel verzekerden na aftrek 
nominale rekenpremie en verwachte opbrengst eigen risico.

• Risicoprofiel is gebaseerd op econometrisch model voor de 
samenhang tussen kosten en verzekerdenkenmerken op 
verzekerdenniveau (risicovereveningsmodel).

• Aan elk verzekerdenkenmerk hangt een normbedrag.
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Ex-post compensaties afgeschaft

• In recente verleden bestond uitgebreid systeem van 
verrekeningen achteraf (ex-post verevening) vanwege 
onvolkomenheden in het risicovereveningsmodel.

• Ex-post risicodeling tussen overheid en verzekeraars gaat deels 
ten koste van doelmatigheid, maar zwakt ook prikkels voor 
risicoselectie af.

• Ex-post compensaties per 1-1-2017 afgeschaft. Verzekeraars 
dragen de volledige financiële risico’s. 

• In 2019 alleen nacalculatie op vaste kosten: 167 mln. euro 
(vooral geneesmiddelen die via de ‘sluis’ het pakket instromen).

• Ex-post compensaties zijn verpakt als ex-ante kenmerken in 
risicovereveningsmodel teruggekomen.
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Twee risicovereveningsmodellen voor deelbedragen 
somatische zorg en GGZ exclusief vaste kosten

Somatische 
zorg

Medisch specialistische zorg + Verpleging & 
Verzorging + Extramurale zorg = € 43,37 miljard 
(na aftrek vaste kosten)

GGZ Geestelijke gezondheidszorg = € 3,95 miljard 
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5. Risicoprofielen in model somatische 
zorg 2019
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Afzonderlijke risicoprofielen in verschillende modellen

• Afzonderlijk risicoprofielen in modellen voor somatische 
zorg en GGZ.

• Risicoprofielen bepaald o.b.v. verzekerdenkenmerken, 
waaraan een ‘prijskaartje’ hangt (normbedragen).

• Lineair modellen: alles is optelbaar (praktisch bij de 
uitvoering), maar gaat ten koste van voorspelkracht 
model.

• Bedrag per leeftijds/geslachtsgroep, en toe- en afslagen 
voor andere verzekerdenkenmerken.
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Kenmerken model somatische zorg 2019

Demografische 
en sociaal-

economische
kenmerken 

Morbiditeits-
gerelateerde 
kenmerken 

gebaseerd op 
behandeling

• Leeftijd & Geslacht
• Sociaal-Economische Status (4 SES-klassen o.b.v.  inkomen)
• Aard van Inkomen (AvI): arbeidsongeschiktheid, bijstand, student, 

zelfstandig, hoog opgeleid, loondienst/overig, 18- en 65+
• Regio (10 clusters van postcodegebieden, achterstandswijken)
• Personen per adres (Wlz-instelling, eenpersoonshuishoudens en 

overige huishoudens)

• Farmacie kostengroepen (FKG’s)
• Primaire diagnosekostengroepen (pDKG’s)
• Secundaire diagnosekostengroepen (sDKG’s)
• Hulpmiddelen kostengroepen (HKG’s)
• Meerjarig hoge kosten (MHK)
• Fysiotherapie diagnose kostengroepen (FDG)
• Meerjarig hoge kosten V & V (MVV)

AcademieNieuwezorg



19

Morbiditeitsgerelateerde kenmerken

• 37 farmaciekostengroepen (FKG): chronische aandoeningen benaderd 
o.b.v. medicijngebruik in jaar t-1.

• 15 primaire diagnosekostengroepen (primaire DKG) en 7 secundaire 
DKG’s berustend op vervolgkosten van behandelingen in ziekenhuis in 
jaar t-1. 

• 10 hulpmiddelenkostengroepen (HKG) o.b.v. gebruik specifieke 
hulpmiddelen in jaar t-1, zoals zuurstofapparaten en middelen voor urine-
opvang.

• 4 fysiotherapiediagnosekostengroepen o.b.v. gebruik in voorafgaande jaar 
(FDG).

• 8 klassen van meerjarig hoge kosten (MHK) in drie voorafgaande jaren.

• 8 klassen van meerjarig hoge V&V-kosten (MVV) in drie voorafgaande 
jaren.
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Lappendeken van historisch gebruik: ex post 2.0?

• Alle morbiditeitskenmerken berusten op behandelingen en 

niet op aandoeningen.

• Toevoeging kenmerken historisch zorggebruik niet

bevorderlijk voor doelmatigheidsprikkels. 

• Denkfout dat alle zorgkosten moeten worden verevend; 

verschillen in zorginkoop, praktijkvariatie en incidenten 

echter niet. 

• Historisch zorggebruik fungeert als ondoelmatigheidsbonus.

• Negatieve prikkel voor preventie.
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Farmaciekostengroepen
FKG’s in het somatische model met normbedragen (in euro’s)

Geen FKG -305 Groeistoornissen o.b.v. add-on 2.515
Schildklieraandoeningen 61 HIV/AIDS 6.302
Glaucoom 254 Psoriasis 708
Depressie 157 Ziekte van Crohn/Colitis Ulcerosa 718
Psychose en verslaving 538 Reuma 670
Epilepsie 563 Auto-immuunziekten o.b.v. add-on 5.602
Chronische antistolling 835 Nieraandoeningen 7.789
Transplantaties 1.280 Acromegalie 12.734
Parkinson 2.346 Immunoglobuline o.b.v. add-on 13.778
Hartaandoeningen 1.803 Astma 452
Chronische pijn exclusief  opioïden 933 COPD/Zware astma 1.705
Neuropathische pijn 1.734 COPD/Zware astma o.b.v. add-on 12.671
Diabetes type II zonder hypertensie 388 Hormoongevoelige tumoren 920
Diabetes type II met hypertensie 827 Kanker 1.278
Diabetes type I zonder hypertensie 1.834 Kanker o.b.v. add-on 11.561
Diabetes type I met hypertensie 2.089 Pulmonale arteriële hypertensie 22.725
Cystic fibrosis/pancreasenzymen 3.411 Extreem hoge kosten cluster 1 117.201
Aandoeningen van hersenen/ruggenmerg: overig 2.297 Extreem hoge kosten cluster 2 243.004
Aandoeningen van hersenen/ruggenmerg: MS 5.433 Extreem hoge kosten cluster 3 395.119
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Een voorbeeld: berekening vereveningsbijdrage R. Goudriaan

Man 65 jaar 3.276
(Zelfstandige) 65+ jaar 0
SES-klasse 4 65 jaar -255
Postcode in regioklasse 1 62
Eenpersoonshuishouden 65 jaar -36
Geen FKG -305
Geen primaire DKG -223
Geen secundaire DKG -101
Geen HKG -53
Geen MHK -614
Geen FDG -24
Geen MVV -194

Subtotaal somatische zorg (+) 1.533
Subtotaal geneeskundige GGZ (+) 166
Totaal normbedragen (voorspelde kosten) 1.669

Rekenpremie (-) 1.380
Subtotaal normatief  eigen risico (-) 224

Vereveningsbijdrage 95
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Risicoverevening: optellen, aftrekken en 
vermenigvuldigen

• Lineair model dus iedereen die kan optellen, aftrekken en 
vermenigvuldigen kan de verwachte kosten per verzekerde 
en de vereveningsbijdrage uitrekenen (in Excel).

• De moeilijkheid is niet de toepassing van het 
risicovereveningsmodel, maar het onderzoek om de 
normbedragen te bepalen.

• Complexiteit risicoverevening enerzijds verminderd door de 
afschaffing van ex-post compensaties, maar anderzijds 
vergroot door enorme detaillering risicovereveningsmodel.

• Echter: grote verantwoordingsverplichtingen voor 
zorgverzekeraars.
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6.Bijwerkingen en houdbaarheid van het 
risicovereveningsmodel
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Bijwerkingen en houdbaarheid risicovereveningsmodel: 
pas op met ex post 2.0

Morbiditeitsgerelateerde vereveningskenmerken berusten op kosten 
of gebruik in het recente verleden.
• Bij introductie nieuwe geneesmiddelen geen gegevens beschikbaar en 

nieuwe middelen dus niet in FKG. Dit leidt (tijdelijk) tot ongelijk 
speelveld en belemmeringen voor innovatie.

• Bij eventuele overheveling geneesmiddelen naar ziekenhuis tijdelijk geen 
gegevens beschikbaar en middelen dus niet in FKG. Dit leidt (tijdelijk) 
tot inadequate risicoverevening en voorspelbare verliezen.

• Verzekeraars die inzetten op extramuralisering scoren minder goed op 
intramurale kostengeoriënteerde vereveningskenmerken; bijvoorbeeld de 
DKG’s. 

• Toevoeging van vereveningskenmerken o.b.v. historisch gebruik/kosten 
vermindert de prikkels voor doelmatigheid en preventie, en vormt ook 
een ondoelmatigheidsbonus (ex post 2.0). Dat tast de houdbaarheid van 
het risicovereveningsmodel aan.
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7. Conclusies
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Conclusies

• Risicoverevening helpt tegengaan risicoselectie, bevordert 
toegankelijkheid en solidariteit, en maakt van chronisch zieken gewenste
klanten.

• Risicoverevening zorgt voor gelijk speelveld verzekeraars en is 
onmisbaar in stelsel met gereguleerde marktwerking.

• Risicoverevening bevordert doelmatigheid/betaalbaarheid, maar niet als 
vereveningskenmerken vooral berusten op historische kosten/gebruik. 

• Aandacht voor bijwerkingen risicoverevening wenselijk. 

• Niet alle kosten hoeven te worden verevend; verschillen in zorginkoop 
en praktijkvariatie bijvoorbeeld niet, want dat gaat ten koste van de 
doelmatigheid.

• De houdbaarheid van het risicovereveningsmodel is in het geding 
vanwege de negatieve prikkels voor preventie en doelmatige zorg.
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