
Ontwikkelingen rond de Zorgverzekeringswet 
4 oktober 2017 
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Agenda 

• Zorgstelsel in de pers 

• Wijzigingen rond de Zorgverzekeringswet per 2018 

 

Ontwikkelingen: 

• Collectiviteitskorting onder vuur 

• Verbod winstuitkering zorgverzekeraars 

• Wat te verwachten van een nieuw kabinet? 
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Zorg in de pers 
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Wijzigingen: verplicht eigen risico 

 Per 2017 is het verplichte eigen risico niet 

gestegen. 

 

 Op basis van indexatie zou het eigen risico 

per 2018 € 15 moeten stijgen. 

 

 Dmv een spoedprocedure op initiatief van de 

beoogde coalitie is het eigen risico in 2018 

bevroren op € 385. 
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Wijzigingen: premie ontwikkeling 

 Gemiddelde premie in 2017 is € 1.290 (VWS, € 

1.264 volgens Vektis) 

 

 VWS verwacht een gemiddelde premiestijging van 

€ 81 per jaar per 2018 (was € 91 per 2017). 

 

 DSW heeft de premie niet verhoogd, maar juist 

iets verlaagd (€ 6 per jaar). 

 

 Verwachting: CZ en VGZ zullen beperkt verhogen, 

Menzis en ZK meer. 
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Wijzigingen: inkomensafhankelijke bijdrage 

• IAB moet 50% van de financiëring van de Zvw opleveren. 

 

• Te weinig / te veel IAB in een jaar levert een verhoging / verlaging voor het 

volgende jaar op. 

 

• Werkgever betaalt IAB voor werknemers. Zelfstandigen, AOW-er betaalt 

zelf. 

 

• 2018: verhoging IAB van 6,65% naar 6,90% 
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Wijzigingen: pakket Zvw 

 Fysiotherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten (max 12 behandelingen), 

 

 Aanpassen van de afbakening tussen het basispakket en de Jeugdwet als het gaat om verzorging bij 

verzekerden jonger dan achttien jaar. 

 

 Zittend ziekenvervoer bij oncologische behandelingen waar het gaat om immuuntherapie met 

geneesmiddelen. 

 

 Voorwaardelijke toelating: nieuwe behandeling voor maagkankerpatiënten. 

 

 Aanpassing eigen bijdragen voor o.a. brillen/lenzen, haarwerken, orthopedische schoenen, kraamzorg, 

ziekenvervoer. 
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Collectiviteitskorting onder vuur 

In opdracht van VWS heeft de NZa (concept-)regels opgesteld voor het geven van collectiviteitskorting op 

de Zvw.  

 

Voorstel NZa: 

1. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat afspraken in het kader van de collectiviteit leiden tot een 

verlichting van de schadelast Zvw;  

2. Er moet een relatie zijn tussen de populatie van de collectiviteit en de afspraak die gemaakt wordt;  

3. De afspraak mag niet iets omvatten dat al op grond van andere wet- en regelgeving verplicht is;  

4. De afspraak mag niet als doel hebben een gunstige populatie te trekken.  

 

Onduidelijk: 

 Hoe gaat dit in praktijk uitwerken? 

 Hoe wordt toezicht gehouden? 
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Collectiviteitskorting onder vuur: gezondheid en werk 
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Verbod winstuitkering zorgverzekeraars 

Initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer 

 

 Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars aan hun aandeelhouders en leden. 

 Dus mag winst ook niet direct worden gebruikt om premie te verlagen. 

 Winst mag alleen worden gebruikt: 

– Voor verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.  

– Voor het versterken van de financiële reserves. 

 

Mogelijke gevolgen: 

 Minder mogelijkheden om vreemd geld aan te trekken. 

 Ondermijning vertrouwen in zorgverzekeraars én politiek. 

 Begin van een beweging richting ziekenfonds (lees: Nationaal Zorgfonds)? 
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Wat te verwachten van een nieuw kabinet 
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Vragen? 


