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Risicoverevening:  

geen geneesmiddel voor alle kwalen 

In de inleiding van VWS staat dat met risicoverevening drie doelen worden nagestreefd. Allereerst 

is het van belang om een gelijk speelveld te creëren. Daarnaast beoogt risicoverevening risicose-

lectie tegen te gaan. Ook wordt een doelmatige zorginkoop nagestreefd door zorgverzekeraars.  

Tinbergen heeft ons geleerd dat één beleidsinstrument nimmer kan worden gebruikt om meer 

doelen tegelijkertijd na te streven. Als dat toch wordt geprobeerd, wordt geen van deze doelstel-

lingen volledig behaald. Er moet een keuze worden gemaakt voor één van de drie doelstellingen 

als het volledig bereiken daarvan de voorkeur verdient. Vervolgens is de precieze vormgeving 

van het risicovereveningsmodel afhankelijk van de betreffende keuze.  

Het is niet aan een onderzoeksbureau om keuzes te maken over de precieze doelstelling voor de 

inzet van risicoverevening als beleidsinstrument. Wij kunnen wel inzicht geven in de overwegin-

gen die ten grondslag liggen aan deze keuze. In dit position paper zetten we deze overwegingen 

uiteen. We besluiten met een conclusie en het agenderen van de consequenties van deze overwe-

gingen voor de vormgeving van de vereveningsformule.  

1 Een gelijk speelveld is niet goed toetsbaar 

Het nastreven van een gelijk speelveld houdt in dat de verschillende zorgverzekeraars ongeacht 

hun achtergrond en positie dezelfde resultaten kunnen behalen. Dat betekent dat zorgverzekeraars 

gecompenseerd moeten worden voor ex ante kostenverschillen waarop deze verzekeraars geen 

invloed uit kunnen oefenen. In de klassieke economische interpretatie is er sprake van een gelijk 

speelveld bij een gelijke uitgangspositie van verzekeraars op de zorgverzekeringsmarkt.  

Bij deze doelstelling is het primair van belang om vast te stellen wat het verzekeraarsrisico is en 

wat de risico’s zijn waarvoor verzekeraars niet verantwoordelijk zijn. Het is op dit moment niet 

evident waarvoor verzekeraars wel en niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Dat zien 

we terug in de vormgeving van het huidige risicovereveningsmodel, waarin bijvoorbeeld in de 

regiocomponent factoren voor het historische zorgaanbod zijn verwerkt. Centraal hierbij staan 

de verantwoordelijkheden van  zorgverzekeraars en hun beïnvloedingsmogelijkheden. 

In de huidige praktijk wordt een gelijk speelveld in termen van de financiële resultaten van de 

risicodragers beoordeeld. De interpretatie is dan dat het speelveld van deze risicodragers gelijker 

is naarmate hun financiële resultaten – de gerealiseerde kosten minus de compensaties via de 

risicoverevening – dichter bij elkaar liggen. Dit betreft een ex post beoordeling van het gelijke 

speelveld, omdat de gerealiseerde kosten hierbij een rol spelen. Een dergelijke beoordeling gaat 

voorbij aan de vraag welk deel van dit resultaat door de zorgverzekeraar zelf veroorzaakt wordt.  

Een andere beoordelingswijze van het gelijke speelveld op het niveau van de risicodragers dan de 

huidige ex post benadering is helaas niet voorhanden. Daarvoor is het immers nodig om de ge-

realiseerde kosten te schonen voor het deel waarvoor de risicodragers zelf verantwoordelijk zijn. 
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In de internationale wetenschappelijke literatuur wordt de vaststelling van deze ‘acceptable costs’ 

echter (nog) als een onbegaanbare weg beschouwd. 

Een andere reden waarom de ex post beoordeling van het gelijke speelveld op het niveau van de 

risicodragers geen aangrijpingspunten biedt voor de verbetering van de vereveningsformule illu-

streert het volgende fictieve voorbeeld. Stel dat vier grote risicodragers een identieke verzeker-

denportefeuille met dito financieel resultaat hebben aan het eind van het jaar. Hoewel hier volgens 

een ex post beoordeling sprake is van een gelijk speelveld, kan dit speelveld het jaar erop zomaar 

verstoord zijn als een risicodrager zou besluiten (via bijvoorbeeld collectieve contracten of zorg-

inkoop) zich sterker te gaan richten op gezonde dan op ongezonde verzekerden. De verevenings-

formule moet bestendig zijn tegen dergelijke  verschuivingen in verzekerdenportefeuilles, ook al 

ging er geen alarm af bij de toets op het gelijke speelveld. 

Het gelijke speelveld is om deze redenen ongeschikt als doelstelling van de risicoverevening.. Dat 

geldt a fortiori voor een beoordeling van het gelijke speelveld in termen van de verklaarde vari-

antie (R2) op het niveau van de risicodragers. 

2 Tegengaan van ongewenste risicoselectie 

Een beoordeling van de vereveningsformule op het niveau van de risicodragers biedt geen soe-

laas. In plaats daarvan moet de beoordeling plaatsvinden op het niveau van specifieke subgroepen 

van verzekerden. De eerste vraag die vervolgens gesteld moet worden is: welke subgroepen?  

Om risicoselectie tegen te gaan, moet het risicovereveningsmodel een adequate compensatie bie-

den voor alle groepen verzekerden die een verzekeraar kan onderscheiden. Zorgverzekeraars be-

schikken over informatie over hun verzekerden om risicoprofielen op te stellen. Het blijkt echter 

niet haalbaar en soms zelfs ongewenst om verzekeraars te compenseren voor alle groepen verze-

kerden die zij zelf kunnen identificeren. Er zijn drie redenen waarom dit niet haalbaar is. 

• Binnen iedere subgroep – met voor een ieder een gelijke compensatie via de vereveningsfor-

mule – kan steeds een subgroep met een positief resultaat en een subgroep met een negatief 

resultaat worden onderscheiden. De ultieme consequentie daarvan is dat dit een risicovereve-

ningsmodel met bijna 17 miljoen kenmerken vergt, waarbij een verzekerde voor iedere indi-

viduele verzekerde een individuele compensatie ontvangt.1 

• Voor subgroepen met een te kleine omvang is geen plaats in de vereveningsformule, omdat 

geen stabiele compensatie (in de tijd) kan worden vastgesteld. We bevelen een statistische 

power toets aan om dit per subgroep te beoordelen (bijv. 0,5‰ van de GGZ verzekerden 

met extreem hoge kosten). Voor deze kleine subgroepen ligt een oplossing buiten het risico-

vereveningsmodel meer in de rede. 

                                                      
1 Visser, J.S., J. Sonneveld en P.J.A. Stam (2014) Het voorkomen van inadequate compensatie in de risicoverevening. Den Haag: SiRM. 
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• Het blijvend toevoegen van groepen verzekerden leidt tot belemmeringen in de uitvoerbaar-

heid van het model. Nu worden alleen groepen verzekerden toegevoegd aan het model. Het 

verdient echter aanbeveling om naast de toevoeging van groepen ook jaarlijks te onderzoeken 

of groepen uit het risicovereveningsmodel verwijderd kunnen worden, om ruimte te maken 

voor nieuwe groepen waarvan de noodzaak om deze op te nemen groter is (“snoeien om te 

groeien”). 

Daarnaast is het niet gewenst om alle subgroepen in de vereveningsformule op te nemen over 

wie verzekeraars informatie hebben. In het publieke debat gaat de aandacht vooral uit naar po-

lissen die op gunstige doelgroepen zijn gericht. De risicoverevening wordt daarbij gezien als hét 

instrument om dit tegen te gaan door toevoeging van deze doelgroepen aan de vereveningsfor-

mule. Bij deze aanpak kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst.  

• Zo bieden verzekeraars niet alleen polissen aan gunstige doelgroepen aan, maar is er bijvoor-

beeld een dynamische markt van (ongunstige) collectiviteiten die met gemeentelijke sociale 

diensten worden afgesloten. Niet alle risicoselectie hoeft daarmee ongewenst te zijn, zolang 

die de zorginkoopfunctie van verzekeraars en de kwaliteit van de zorgverlening aan haar ver-

zekerden ten goede komt. Dergelijk gewenst doelgroepenbeleid hoeft verder niet beperkt te 

blijven tot relatief groepen ongezonde verzekerden, maar kan ook gericht zijn op groepen 

gezonde verzekerden (bijv. om preventie te stimuleren). 

• Het ongeclausuleerd toevoegen van groepen verzekerden kan ten koste gaan van de prikkels 

tot doelmatigheid. Dat doet zich voor als de winsten en verliezen op deze subgroepen wor-

den veroorzaakt door factoren die (deels) tot de verantwoordelijkheid van de verzekeraars 

behoren. Een eenzijdige focus op het wegnemen van de prikkels tot risicoselectie zet de 

doelmatigheidsprikkels in de zorg onder druk, waardoor de kwaliteit, betaalbaarheid en toe-

gankelijkheid in het geding komen. 

3 Het bevorderen van doelmatigheid 

De derde mogelijke doelstelling voor het risicovereveningsmodel is om een doelmatige uitvoering 

van de Zorgverzekeringswet te stimuleren. Doelmatige uitvoering betekent dat een zorgverzeke-

raar actief (zorginkoop)beleid voert om niet-noodzakelijke kosten te voorkomen en de 

(zorg)kwaliteit te vergroten. Dat kan door preventie bij zijn verzekerden, maar ook door efficiënte 

zorg in te kopen. Het nastreven van deze doelstelling van doelmatigheid leidt er toe dat zorgver-

zekeraars meer geprikkeld worden om de zorg efficiënter te maken. 

Doelmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet stelt grenzen aan de toevoeging van groepen 

aan de vereveningsformule vanwege het tegengaan van prikkels tot risicoselectie. Daarmee is 

sprake van een afweging tussen de prikkels tot risicoselectie en doelmatigheid. Dat heeft tot ge-

volg dat sommige groepen verzekerden met onder- en overcompensaties bewust niet in de ver-

eveningsformule worden opgenomen.  
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De afweging tussen de prikkels tot risicoselectie en doelmatigheid wordt in de praktijk van de 

risicoverevening niet expliciet gemaakt. Deze afweging wordt verder bemoeilijkt doordat de over-

heid (nog) geen scherpe grens heeft getrokken tussen het deel van de kostenvariatie waarvoor de 

verzekeraars verantwoordelijk zijn en naar meer doelmatigheid wordt gestreefd, en het deel waar-

voor verzekeraars gecompenseerd moeten worden. Dergelijke expliciete keuzes zijn temeer 

noodzakelijk bij overhevelingen van zorgprestaties naar de Zvw, zoals de extramurale V&V. Cen-

traal bij die heroverweging staat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars, ge-

meenten, zorgaanbieders, verzekerden en rijksoverheid.2 

Naast een expliciete keuze is een directe link tussen de bekostiging van de zorgaanbieders en het 

risicovereveningsmodel wenselijk. Een directe link tussen bekostiging en risicoverevening leidt 

tot inzicht bij zorginkopers in de effecten van de zorginkoop. Deze link tussen bekostiging en 

risicoverevening ontbreekt thans. 

De link tussen risicoverevening en bekostiging kan worden verbeterd door zowel de bekostiging 

als de risicoverevening aandoeningsspecifiek in te richten. Nu zijn beide systemen vooral behan-

delingsgericht. Zo vormt de DBC-bekostiging van ziekenhuizen een vergoedingssysteem geba-

seerd op specifieke behandelingen. Ook de DKG’s, FKG’s en HKG’s in de risicoverevening 

worden vastgesteld op basis van de uitgevoerde behandeling. In een aandoeningsspecifiek sys-

teem berust de vergoeding voor zowel de zorgaanbieder (bekostiging) als de zorgverzekeraar (ri-

sicoverevening) op de aandoening in plaats van op de behandeling. De hoogte van de declaratie 

is gelijk voor patiënten met een vergelijkbare aandoening en onafhankelijk van de uitgevoerde 

behandeling.  

Alle kenmerken die niet berusten op aandoeningen kunnen op termijn zowel uit de bekostiging 

als uit de risicoverevening verdwijnen. Dit betekent dat de kenmerken SES, AVI en regio komen 

te vervallen. De definitie van de morbiditeitskenmerken (FKG, DKG en HKG) moet worden 

aangepast, zodat deze onafhankelijk wordt van de behandeling.  

Een aanvullende optie om de doelmatigheidsprikkels te vergroten is om de zgn. methode Schok-

kaert te volgen waarmee de compensaties worden gecorrigeerd voor bijvoorbeeld praktijkvariatie 

tussen zorgaanbieders.3 

De kern van ons voorstel is om steeds een expliciete keuze te maken bij de toevoeging van sub-

groepen aan de vereveningsformule, zodanig dat de compensaties aan verzekeraars aansluiten op 

de gekozen verantwoordelijkheidsverdeling. Op lange termijn moet het risicovereveningsmodel 

dan berusten op gegevens over de diagnose en/of de diagnostiek in combinatie met kenmerken 

die het prevalentierisico weergeven. Tegelijk met de risicoverevening dient dan ook de bekosti-

ging te worden aangepast. 

                                                      
2 Stam, P.J.A., J.S. Visser, en R. Goudriaan (2015) Risicoverevening is geen panacee. Economisch Statistische Berichten 100 (4720): 624–
27. 

3 Koerhuis, S. , J.S. Visser, X. Koolman en P.J.A. Stam (2016), nog niet gepubliceerd. 
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4 Agenda 

Het centrale doel van de risicoverevening moet zijn het tegengaan van prikkels tot risicoselectie, 

onder de beperkende randvoorwaarde dat de prikkels tot doelmatigheid in tact blijven. Indachtig 

Tinbergen ligt het optimum van de risicoverevening aldus tussen deze twee doelstellingen in. In 

dit optimum is tevens sprake van een gelijk speelveld in de klassieke economische zin, zonder dat 

dit afgeleide doel zelf een rol speelt bij de beoordeling van de vereveningsformule. 

Het bereiken van dit optimum vereist dat de volgende stappen worden gezet: 

1. Jaarlijks onderzoek of groepen uit het risicovereveningsmodel kunnen worden gehaald. Dit 

onderzoek moet beginnen met het expliciet maken van een beoordelingskader voor de ver-

wijdering van groepen uit het risicovereveningsmodel. Een mogelijkheid hiervoor is om een 

powertoets uit te voeren voor alle kenmerken. Op die manier ontstaat ruimte in het risico-

vereveningsmodel voor het toevoegen van nieuwe groepen met een grotere impact. 

2. Bij de toevoeging van nieuwe subgroepen aan het risicovereveningsmodel een expliciete af-

weging tussen doelmatigheid en risicoselectie maken. Het is het noodzakelijk dat hiervoor in 

het beoordelingskader een criterium wordt ontwikkeld.  

3. Doorontwikkeling van de FKG’s, DKG’s en HKG’s tot groepen verzekerden met een ver-

gelijkbare aandoening, die onafhankelijk zijn van de uitgevoerde behandeling.  

4. Het vinden van een oplossing buiten het risicovereveningsmodel voor de subgroepen waar-

voor het risicovereveningsmodel geen soelaas biedt door kleine aantallen en heterogeniteit 

(bijvoorbeeld zeldzame ziekten als de ziekte van Pompe, maar ook de extreme kosten in de 

gGGZ). 

5. Los van alle bovenstaande argumenten lijkt het ons zinvol om het proces om tot aanpassin-

gen in het risicovereveningsmodel te komen verder te structureren door: 

a. een meerjarenagenda te maken op basis van de uitkomsten uit de position papers; 

b. kennis mobiliseren door zorgaanbieders te betrekken bij het onderzoeksprogramma en 

bij de begeleiding van de onderzoeken; 

c. een vier-ogentoets uit te voeren bij de berekening van de definitieve normbedragen; 

d. het beoordelingskader explicieter te maken, zodat de beoordeling van alle onderzoeken 

op gelijke wijze plaatsvindt. 

 


